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Amigos leitores,
No mês de maio a Revista Eletrônica InForMar completa seis anos de publicações sobre o mundo marinho. Como presente para você leitor, nesta
edição, apresentamos novidades sobre o litoral brasileiro. Fique por dentro
do “Projeto Ponta de Pirangi” que estuda ecossistemas recifais visando à
conservação da biodiversidade marinha no Rio Grande do Norte. Uma boa
notícia em águas cariocas é o retorno dos tatuís, que significa um sinal positivo nas areias das praias. Já na seção “Mundo Azul” a novidade não é tão
boa, e mostra a recente descoberta de peixes leões em Arraial do Cabo, uma
espécie não nativa dos mares brasileiros. Para finalizar, temos dicas sobre fotografia de peixes 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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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.

O retorno dos tatuís às praias cariocas
por Tatiana Cabrini (tatianacabrini@gmail.com)
& Ricardo da Silva Cardoso (rcardoso@unirio.br)
Praia de Fora, localizada na Fortaleza de São João na
Urca – umas das praias cariocas que ainda abriga o tatuí.
Crédito: Tatiana Cabrini.

Zona de espraiamento na praia de Fora, região ideal para o tatuí.

A

cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como “Cidade Maravilhosa”, é um
dos principais cartões postais do Brasil e
conhecida mundialmente pelo seu extenso litoral,
formado por belas praias e pelo clima quente durante a maior parte do ano. Na estação mais quente
do ano, o verão, além das altas temperaturas reaparecem animais que há muito tempo não eram
vistos: os tatuís.
Os pesquisadores especialistas em praias afirmam
que o famoso tatuí era um crustáceo comum no litoral fluminense e muito frequente na orla carioca
há mais de 30 anos. Além de muito utilizado para
alimentação é também empregado como isca para
pesca, e por isso está cada vez mais sumido das
praias mais frequentadas do litoral carioca. Mas
em algumas delas, como a praia de Fora, localizada no Forte São João na Urca com o acesso restrito
e controlado pelo Exército brasileiro, ainda são
vistos com maior frequência em relação àquelas
que têm livre acesso.
As praias constituem um sistema dinâmico no qual
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a variabilidade das condições ambientais é característica marcante. Esse dinamismo é resultante, principalmente, da ação das ondas, do regime de ventos,
da variação da maré e das correntes, fatores estes
responsáveis pela instabilidade do sedimento. Assim,
em função de suas características físicas e morfodinâmicas, as praias apresentam um pequeno número
de espécies com alto grau de especialização a esse
ambiente (exemplo mobilidade), estando adaptadas
às contínuas variações dos fatores ambientais. Praias
com características mais severas (maior ação de ondas e grãos mais grossos) exigem adaptações dos
organismos, tais como a fuga (enterramento rápido,
característica dos tatuís) e a carapaça grossa para resistirem ao impacto da força da onda.
Dessa maneira, os crustáceos, são os organismos mais
frequentemente encontrados nesse tipo de ambiente,
uma vez que apresentam uma maior mobilidade, habilidade e rapidez para se enterrarem, como também
uma maior resistência ao impacto das ondas graças a
sua carapaça externa rígida rica em quitina. Dentre os
crustáceos moradores das praias estão os tatuís, um
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Antenas utilizadas para filtragem do plâncton.
Crédito: Ricardo Cardoso.

decápode anomura (possui 10 “pés”) da família
dos hippídeos, com ampla distribuição ao longo
de todo litoral brasileiro. Existem duas espécies de
tatuí: Emerita brasiliensis, que ocorre do Espírito
Santo até o Rio Grande do Sul, e o Emerita portoricensis, que se distribui do sul da Bahia a toda
região do nordeste brasileiro.
Os tatuís ocupam exclusivamente a zona de espraiamento (área próxima à linha d’água, que é
constantemente “lavada” pelo vai e vem das ondas,
mantendo a areia sempre úmida) caracterizando
este animal como um migrador mareal, uma vez
que esta região se altera em função da subida e
descida da maré. Estes organismos possuem várias
adaptações para sobreviverem em um ambiente
tão instável, tais como, o formato do corpo ovoide
(facilitando o enterramento) e de tamanho reduzido, com membros modificados para cavar rapidamente, fugindo do impacto das ondas. Vivem no
interior do substrato por meio do enterramento

constante no sedimento, tanto para se alimentar (filtram a água através da extensão de duas antenas na região frontal, com uma espécie de rede, para retirar os
nutrientes suspensos na água do mar, posteriormente
conduzidos até a cavidade bucal), como para fugir
dos predadores (peixes, aves entre outros).
Estes animais se agregam na zona de espraiamento
das ondas de forma estratificada, com os indivíduos
menores localizando-se na parte superior do agregado, enquanto os maiores, incluindo as fêmeas ovadas,
concentram-se mais próximo a linha d’água, uma
vez que seu maior tamanho possibilita suportar o
impacto da quebra da onda, típica desta região. As
fêmeas férteis produzem entre 500 a 50.000 ovos,
com desenvolvimento completo em 30 dias, seguido
do estágio larval. As larvas dependem das correntes
marinhas para a distribuição, sendo expostas a uma
grande variação de tempertura e salinidade. Apesar
disso, este tipo de desenvolvimento garante a manutenção da população adulta, a variabilidade genética e

a possibilidade de ocupar novas praias. Existem sete
estágios de desenvolvimento: ovos, larvas, megalopas, juvenis, fêmeas imaturas e adultos (machos e
fêmeas maduros). Alguns machos juvenis apresentam o fenômeno conhecido como neotenia (maturação sexual precoce, logo após a fase larvar). Em
função da neotenia os tatuís machos crescem mais
rápido que as fêmeas, por usar sua energia para a
parte reprodutiva, enquanto as tatuís fêmeas neste
período direcionam sua energia exclusivamente
para o crescimento corpóreo. Esse fenômeno gera
um dismorfismo sexual (tamanhos distintos entre os
sexos) com machos crescendo até 17 mm de cefalo-
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Emerita brasiliensis, o tatuí, na superfície da areia.
Crédito: Imagem do Google.

tórax, enquanto as fêmeas atinguem até 29 mm de
cefalotórax. Este dismorfismo é fundamental para
garantir o sucesso reprodutivo. Os machos minúsculos se aderem entre as patas da fêmea e conseguem acasalar com as fêmeas mesmo na zona de
constante movimento do sedimento pela ação das
ondas. O estágio larvar ocorre no mar, entre um
a três meses, e em seguida ocorre o recrutamento
(deslocamento de larvas para o litoral), seguido da
primeira troca de carapaça (muda) para integrar a
macrofauna de praias.
Os tatuís estão sujeitos à grande estresse ocasionado por variação térmica, ação de ondas, correntes,
inclinação da praia e predação. São organismos
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extremamente importantes em praias, pois possuem
um papel significante como intermediário na cadeia
trófica entre produtores primários (diatomáceas e microalgas) e organismos de nível superior, como aves
e peixes, além de ser um bioindicador em potencial.
Esse pequeno crustáceo é vastamente utilizado como
bioindicador, pois seu ciclo de vida curto (entre 8 a
14 meses) e suas características peculiares lhe conferem grande oportunidade para estimar os diferentes
impactos ambientais nas praias. A utilização desses
organismos permite a avaliação de efeitos ecológicos
causadas por diferentes fontes de poluição e seu uso é
mais eficiente do que medidas pontuais de parâmetros
físicos e químicos que são normalmente medidos no
campo e utilizados para avaliar a qualidade da água.
O tatuí é considerado um excelente bioindicador para
poluentes químicos, devido, principalmente, à sua capacidade fisiológica, ampla distribuição, fácil captura
e sensibilidade à atividades humanas, pois apesar da
alta plasticidade ecológica, a população dos tatuís sofre em longo prazo os impactos antrópicos nas praias,
respondendo com uma mudança na distribuição e estrutura populacional.
E o que está acontecendo nos dias atuais? O sumiço
dos tatuís em praias onde há grandes impactos para
esta espécie, tais como pisoteio humano, lixo (na
areia e na água), contaminação do ambiente por metais pesados, alteração do cenário praial (retirada de
areia e iluminação artificial), entre outros. Por esses
motivos, apenas praias com acesso restrito, como a
praia de Fora e a Restinga da Marambaia (que são
áreas militares), ainda mantém alta densidade de tatuís, quando comparadas com praias mais urbanizadas e
de livre acesso, como Copacabana, Arpoador, Leblon
e Ipanema. Devido à sua dispersão, as larvas do tatuí
chegam a diversas praias urbanas, porém poucas estão em condições de manter a população até a conclusão de todo seu ciclo, com a desova das fêmeas ovígeras. Por isso, esporadicamente podemos encontrar
a espécie em praias impactadas, mas com certeza suas
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populações não se manterão ali por muito tempo.
Além disso, a chegada dos tatuís nessas áreas fica
dependente das correntes e marés que conduzem
as larvas ao longo do litoral carioca.
Os principais impactos humanos em praias arenosas são as atividades recreacionais e a ocupação
desordenada da zona litoral. É necessário portanto
um manejo destes ecossistemas, pois representam
importantes áreas para a ecologia de diversas espécies, como os tatuís, e o uso de estratégias eficientes para reduzir os impactos. Em todo o mundo, as
praias vêm sofrendo crescente descaracterização e
degradação em razão da ocupação desordenada e
crescimento do turismo. No Brasil, particularmente, não há planejamento ambiental adequado, além
da intensa especulação imobiliária, e os investimentos em infraestrutura como, por exemplo, para
o saneamento básico, são escassos. Outro fator é a
problemática do lixo, que chegam às praias através
do mar ou são deixados pelos usuários, provocando um efeito negativo sobre o ecossistema, e, por
todos esses motivos, cada vez menos se encontram
os simpáticos tatuís nas praias cariocas.

Tatuí enterrado, aguardando a chegada da
onda com seus olhos e antenas expostos.
Crédito: Gastón Martínez
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Esta é uma seção de desafios! Em cada edição do InForMar, você leitor terá a
15\ InForMar
oportunidade de tentar identificar diferentes animais marinhos.

Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques

O

corre no oceano Atlântico, do Sul da Flórida até o Brasil, e também tem
alguns registros na região trópica do oceano Pacífico Leste. É um bicho
que se esconde em frestas e buracos de costões rochosos e recifes de
corais em águas rasas. Apresenta um corpo mole com verrugas nas costas, com
cores variando entre vermelho amarronzado e castanho claro dourado, e ocasionalmente amarelo claro para branco. Podendo atingir até cerca de 5 cm de comprimento, seu corpo não tem proteção alguma e se locomove arrastando sobre
pedras, recifes e algas em busca de alimento. 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 ganharão 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:

Peixe-Lagarto
nome científico – Synodus intermedius.

Leitores ganhadores da foto autografada:
Michel Russi

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
17\ 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 Mirian Nashiro

O

s mergulhos em Baja California, México, foram os mais divertidos que fiz. A
princípio a foto parece demonstrar um
gesto ameaçador, mas o que os leões marinhos
desejam é brincar! O momento da foto é quando ele tenta abocanhar meu flash, mas só por
diversão.
Foto tirada no dia 29/10/2012, em Baja California.

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos acontecimentos no
universo marinho.
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Peixe-leão em Arraial do cabo! Perguntas e respostas
Por Marcos de Lucena (boucasdelucena@hotmail.com) & Moysés Barbosa (moyses_barbosa@yahoo.com.br)

O

peixe-leão (Pterois volitans) é nativo dos
oceanos Índico e Pacífico. Desde sua introdução na Flórida em 1985, provavelmente
devido a alguma soltura proveniente da aquariofilia, o peixe-leão vem ganhando cada vez mais
a atenção dos pesquisadores, mas ainda existem
lacunas no conhecimento sobre os efeitos de sua
invasão no Atlântico Norte e Caribe.
Devido a sua evolução ter ocorrido em um ambiente de alta diversidade de espécies, especializou-se
em buscar e competir por alimentos com outros
predadores bem adaptados. Da mesma maneira, as
presas também evoluíram e adaptaram-se a alta diversidade de predadores, desenvolvendo diferentes
estratégias para não serem predadas. Dessa forma,
na área de ocorrência original do peixe-leão, a
competição por alimento é muito alta o que limita
o crescimento das populações de espécies locais e
as torna predadores eficientes e boas competidoras.
Já no Atlântico Norte, as espécies nativas não tiveram tempo para evoluir a este voraz predador, nem
mesmo de reconhecê-lo como tal. O peixe-leão
então se encontrou em um ambiente com ausência
de predadores, sem competidores bem adaptados e
com boa disponibilidade de alimento. Outro fator
que aumenta ainda mais o seu sucesso é que a espécie se reproduz de forma muito rápida, conseguindo então aumentar rapidamente suas populações,
migrando e se estabelecendo em diferentes locais
e expandindo sua distribuição.
Após 29 anos, desde seu primeiro registro, a espécie já se distribui em grande parte do oeste do
Atlântico Norte, Caribe e recentemente (em 2009)
chegou à costa venezuelana. Com isso, pesquisadores começaram a se preparar para uma invasão
na costa brasileira. Quais seriam as barreiras naturais que ainda estariam impedindo a invasão nas
águas brasileiras? Qual seria a melhor maneira de

Crédito: Marcos de Lucena e Moysés Barbosa
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proteger nossos ambientes marinhos desse “leão”
dos mares?
Em muitos estudos de dispersões de espécies marinhas, não só de peixes, mas de diversos outros
organismos, a barreira criada pela Foz do Rio Amazonas é uma das mais importantes barreiras biogeográficas marinhas, devido ao aporte de água doce,
turva e rica em sedimentos. Mas será que apenas
essa barreira seria capaz de impedir esta espécie de
chegar ao Brasil? Outros peixes nativos do Brasil já
tiveram sucesso em chegar ao Caribe, assim como
peixes do Caribe chegaram ao Brasil. Os pesquisadores acreditam que o principal fator que limitaria
a entrada da espécie no nosso litoral seria a direção
da corrente no sentido Brasil-Caribe, dificultando
então a dispersão de suas larvas na direção oposta
à corrente.
Instintivamente, todos esperavam que o primeiro
registro desse peixe no Brasil (inevitável na opinião
de muitos) ocorreria no norte da costa brasileira pela
proximidade dos últimos avistamentos na Venezuela. Porém, em 10 de maio de 2014, a espécie foi encontrada em Arraial do Cabo – RJ. Mergulhadores
recreativos relataram a presença do peixe, em um
local de baixa visitação de mergulho, surpreendendo a todos os mergulhadores e pesquisadores! Será
que o peixe conseguiu invadir o Atlântico Sul? Sua
primeira avistagem seria tão longe do esperado? Ou
novamente o mercado de aquários ornamentais teria
tido alguma influência nesta invasão?
Os pesquisadores Marcos de Lucena e Moysés Barbosa do Laboratório de Ecologia e Conservação de
Ambientes Recifais – LECAR (UFF), com a ajuda
de Divemasters locais, no dia 13 de maio encontraram e fizeram observações do comportamento
do animal, bem como do ambiente em que o peixe
se encontrava. Após as observações, o indivíduo
foi coletado para análises de DNA, para com isso
poder-se ter ideia da sua origem.
Crédito: Marcos de Lucena e Moysés Barbosa

Os próximos passos do peixe-leão nós não sabemos, mas através das observações e da genética
do indivíduo poderemos nos preparar um pouco
melhor para o futuro que se aproxima.
Fontes:
Abel Valdivia, John F. Bruno, Courtney E.
Cox, Serena Hackerott and Stephanie J. Green.
(2014), Re-examining the relationship between
invasive lionfish and native grouper in the Caribbean. Peerj2:e348; DOI 10.7717/peerj.348
Osmar J. Luiz, Sergio R. Floeter, Luiz A. Rocha,
Carlos E. L. Ferreira. (2013). Perspectives for
the lionfish invasion in the South Atlantic: Are
Brazilian reefs protected by the currents? Marine Ecology Progress Series Vol. 485: 1–7, 2013;
doi: 10.3354/meps10383

A Revista Eletrônica InForMar difunde de23\maneira
InForMar
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Crédito: Marcia Camisão.

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

Fotografia de peixes
Por Ary Amarante

P

eixes são os meus favoritos motivos na foto
sub. Desde os pequenos e muito expressivos
blênios até as imponentes mantas, há uma
infinidade de espécies para muitos estilos de fotos. Fotografar peixes não envolve apenas técnicas
fotográficas, já que são modelos que não posam,
com raras exceções. Usar o equipamento mais
adequado, conhecer um pouco do comportamento
dos peixes e antever seus movimentos são detalhes
importantes para o sucesso nesta desafiante modalidade de foto sub.

A escolha da lente mais adequada
Conforme o tamanho e comportamento dos peixes,
o equipamento indicado para fotografá-los varia
bastante. Não basta classificar os motivos em macro, peixes médios e grandes; dentro dessas classificações há diferenças de comportamento e mesmo
de ambiente que irão ditar uma mudança de lentes. Por exemplo, no caso da foto de aproximação
ou macro há peixes que aceitam bem a presença
próxima do fotógrafo, como cavalos marinhos,
peixes-pedra, peixes-lagartos, blênios e góbios de
pedra; para estes pode-se usar lentes com distância
mínima de foco pequena (por exemplo, 10cm), e
com isso tirar proveito da máxima da foto sub que
é “quanto mais perto do objeto, mais cores, mais
contraste, menos suspensão”; nas câmeras compactas usa-se a função “macro” sem acionar o zoom, o
que dá a menor distância mínima de foco e a melhor qualidade de imagem; em câmeras reflex uma
lente macro na faixa de 60 mm já funciona bem, e

em águas de visibilidade reduzida será bem melhor
do que uma lente com distância focal mais longa
(por exemplo uma 105mm), que vai obrigar a uma
distância maior do objeto e por consequência, menos contraste e mais partículas na imagem. Já com
peixes pequenos e ariscos que não aceitam aproximação, como a donzela-de-fogo (Centropige),
enguias de jardim, góbios de areia, etc, o uso do
zoom nas compactas ou de uma lente macro com
distância focal mais longa (100mm, 105mm) nas
reflex é imprescindível, caso se queira uma foto em
que o objeto ocupe um espaço significativo na foto.
Não dá para se comparar a qualidade de uma foto
mais perto com uma mais distante nesses casos,
porque simplesmente a mais próxima não teria o
peixe, que se esconderia ou fugiria...
Há ainda a categoria chamada de “supermacro”,
onde se pode utilizar lentes acessórias à frente das
caixas estanques para maximizar o “efeito macro”
de suas lentes primárias (compactas e reflex), ou
mesmo lentes auxiliares dentro da caixa estanque,
caso específico de câmeras reflex. Alguns pequenos peixes que habitam corais pétreos, gorgônias,
esponjas e corais-de-fogo permitem uma boa aproximação e, com o recurso do “supermacro”, essas
pequenas criaturas ficam imponentes na composição, enchendo o quadro, e com uma riqueza de detalhes muitas vezes não notável a olho nu. O senão
deste tipo de foto é a grande restrição na profundidade de campo (área em foco), que causa uma
dificuldade imensa ao fotógrafo. Lembre-se de que
os olhos devem estar focados, a prioridade é esta.
A palavra para quem quer fazer este tipo de foto é

Crédito: Ary Amarante

“paciência”. Muitas vezes tem-se que aguardar o
peixe se acostumar, aceitar melhor a presença, para
que se consiga o foco correto; em outras situações
são necessárias várias fotos para que uma saia em
foco, porque qualquer movimento, seja do peixe ou
da câmera, já arruína a imagem.
Para os peixes um pouco maiores, ágeis ou não, a
função macro não deve ser utilizada nas câmeras
compactas, já que o motivo vai estar a mais de
30cm de distância, para que caiba adequadamente no quadro. Vale também o uso do zoom como
última opção, no caso do peixe não permitir aproximação; o uso do zoom é válido a distâncias curtas, como por exemplo um metro de distância para
peixes pequenos, e não para “aproximar” um frade
que esteja a 5 metros do fotógrafo; nesse caso a
foto não terá boa qualidade e não apresentará cores,
mesmo com água muito limpa e uso de flash poderoso. Uma vantagem de uma câmera compacta para
peixes de tamanhos variados é a sua flexibilidade
natural, por possuir o zoom. Com câmeras reflex é
comum o fotógrafo optar por extremos, isto é, optar
pela macro ou então para a grande angular (fotos
panorâmicas); esses extremos impossibilitam a obtenção de fotos de peixes médios, que não “cabem”
na macro e ficam inexpressivos na grande angular;
uma lente zoom intermediária numa reflex é uma
boa solução para quem gosta de fotos de peixes e
não sabe exatamente quais peixes irá encontrar; vai
perder os peixinhos de macro, mas vai conseguir
cercar desde as donzelas, pequenos budiões, até
uma grande raia ou tubarão que se aproxime.
As lentes grande angulares (ou GAs) servem bem
para se mostrar peixes de tamanho grande dentro
do contexto de seus habitats, ou cardumes de peixes
pequenos (o cardume é o objeto principal, não o
peixe), ou cenas de interação entre peixes e mer-

gulhadores. Numa câmera reflex a opção de usá-la
deve ser feita antes do mergulho, e então o conhecimento prévio do que se deve esperar é muito importante. Por exemplo, os naufrágios de Recife, ricos
em cardumes, oferecem excelentes oportunidades
de uso de uma grande angular para mostrar não só
os peixes como sua interação com o ambiente à sua
volta. Já com câmeras compactas, a opção da lente
GA pode ser feita durante o mergulho, já que esta
é um acessório que pode ser colocado e removido
na água; esta flexibilidade é um ponto forte a favor
deste tipo de câmera, embora a qualidade das imagens feitas com reflex e o tempo de resposta destas
câmeras sejam melhores. Com uma compacta e
um conjunto de lentes acessórias intercambiáveis
um fotógrafo sub pode, num mesmo mergulho,
fotografar um minúsculo góbio sobre um fiapo de
gorgônia, um cardume, e mesmo uma manta que
apareça de repente; um caso a pensar...

A

ry Amarante é autor do livro “Guia
de Identificação de peixes marinhos“, Instrutor de foto sub com
cursos exclusivos como o Padi Fish
Photographer, e organiza eventos nacionais e internacionais voltados para
o aprimoramento em foto sub. Mais
detalhes via info@infotravel.com.br,
ou no site www.aryamarante.com.br

Dragãozinho (Callionymus bairdi) – Ilha Redonda, RJ
Canon S90, macro, zoom total, dois flashes; única forma
de enquadrar bem o peixe sem que ele fugisse; um peixe
muito difícil de se achar e fácil de se perder por causa da
coloração bem parecida com o ambiente em que vive.
Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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Enxadas ou parús brancos (Chaetodipterus faber) - Recife - PE
Este tipo de enquadramento é chamado de “close-up de grande
angular”; usa-se a lente GA a distâncias curtíssimas, como se
fosse uma macro; com isso a água entre o objeto e a câmera é
praticamente removida. Note ao fundo que a água estava turva mas os peixes do primeiro plano estão bem nítidos. Nikon
D200 com lente Tokina 10-17mm em 10mm, dois flashes.
Crédito: Ary Amarante

Crédito: Ary Amarante

Bocão da cabeça amarela (Opistognathus aurifrons) – Curaçao – Antilhas Holandesas
Peixe típico para macro com lente de distâncias
focais mais longas em reflex, entra na toca ao
menor sinal de ameaça. Nikon D200, lente macro 105mm, dois flashes.

Crédito: Ary Amarante

Oriental Sweetlips (Plectorhinchus orientalis)
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- Lhaviyani Atoll – Maldivas
Pose típica de retrato, a curiosidade do peixe
foi explorada para que ele ficasse expressivo na
foto, como se estivesse posando. Canon G10,
meio zoom, sem lente auxiliar, um flash.

Crédito: Ary Amarante
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Giant moray (Gymnothorax javanicus) - Lhaviyani Atoll – Maldivas
No mergulho noturno os peixes tem uma reação diferente da diurna, e
muitas vezes permitem uma aproximação extrema. Foto feita com Canon
S90, sem lente auxiliar e sem uso de zoom, a 30cm do peixe, dois flashes.

Crédito: Ary Amarante

Bearded moray (Gymnothorax breedeni) - Lhaviyani
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Atoll – Maldivas
Esta moreia, mesmo bem pequena, é de longe a
mais agressiva com invasores de território que eu já
vi. Deixar um dedo perto da toca dela significa uma
mordida quase certa, e um belo susto. Foto feita com
reflex Nikon D200 e lente intermediária Sigma 1770mm em 70mm, dois flashes.

Foto feita no mesmo mergulho e com o mesmo
37\ InForMar
equipamento que a foto anterior, só que o zoom
totalmente aberto, em 17mm. Note a flexibilidade
de uma lente intermediária em câmera reflex, importante quando se trata de uma câmera onde não se
pode trocar de lente durante o mergulho...

Crédito: Ary Amarante

Espécie não identificada, Thaburudhoo Corner
– Maldivas
Canon S90 com uso de zoom e DUAS lentes
close-up sobrepostas, dois flashes; para esta
“supermacro” a maior distância de foco mínimo com zoom na compacta é compensada
com o uso das lentes close-up, que funcionam
como óculos de leitura em pessoas com vista
cansada (presbiopia)
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Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores,
41\ InForMar
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

L

iana Mendes (liana_oceanica@yahoo.com.br) & Ligia Rocha (ligiarocha1@gmail.com).
Liana é consultora do Projeto Ponta de Pirangi – Meio Biótico e docente da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (UFRN) & Ligia é coordenadora geral do Projeto Ponta de Pirangi.
InForMar – Poderia nos contar como surgiu o projeto
e seus principais objetivos?
Liana Mendes – O Projeto Ponta de Pirangi surgiu por
ocasião do edital da Petrobrás Ambiental em 2009,
quando sugeri para Tatiana Leite - recém-doutora na
época e hoje docente da UFRN, que o projeto tivesse
a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre
a biodiversidade da região marinha de Pirangi para
transformá-la, no futuro, em uma Unidade de Conservação (UC) marinha. Antes disso, eu já conhecia
um pouco da região, conduzindo algumas pesquisas
isoladas de alunos. Entretanto, meu despertar foi de
fato em 2006 quando fiz parte de um diagnóstico preliminar e geral da região de Pirangi. Naquela época
coordenei a avaliação acerca da biodiversidade marinha e me encantei com a riqueza da área. O projeto,
de realização da ONG Oceânica, foi aprovado e na
primeira fase trabalhamos em diagnósticos biológicos
e sociais.
Na segunda fase do projeto, o objetivo é fomentar
o ordenamento do uso dos recursos marinhos e da
ocupação da região de Ponta de Pirangi, com vistas
à gestão integrada e compartilhada dos seus recursos
naturais. Para isso, na linha biológica do Projeto Ponta de Pirangi há o monitoramento dos recifes rasos e
acompanhamento de branqueamento de corais, além
da investigação de novos recifes. Apoiamos o sistema educacional público através da capacitação aos
educadores das escolas litorâneas de Parnamirim e
Nisia Floresta. Como estratégia de valorização dos
recursos costeiro-marinhos realizamos várias campanhas de mobilização da comunidade (como “Verão cuidando das Praias”), além de produzir material
didático e informativo sobre a região. Por fim, estão

previstas oficinas de capacitação para os diferentes grupos de usuários (marinheiros, pescadores,
empresários do turismo, esportistas náuticos, donos de barraca nas praias) dos recursos costeiro-marinhos, visando discutir os recursos naturais
existentes e a necessidade de ordenamento do uso
e ocupação da costa. A região do mar de Pirangi
já é reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como área prioritária de conservação e nós, da ONG Oceânica, por meio do Projeto
Ponta de Pirangi, apoiamos a criação de uma área
protegida nesse local.

InForMar – Quais são as ameaças que a região
sofre?

InForMar – De que maneira o projeto monitora o
ambiente estudado?

Liana Mendes & Ligia Rocha – Ocupação turística desordenada do litoral (construções irregulares), aporte de poluentes provenientes de empresas
têxteis e carcinicultura (Rio Pirangi), pisoteamento
dos recifes, pesca sem regulamentação, extração de
animais para aquariofilia.

Liana Mendes & Ligia Rocha – Atualmente monitoramos os recifes rasos em duas localidades, obtendo dados mensais de peixes, cobertura bentônica
e megafauna, além do monitoramento da saúde dos
corais em um recife que exibe uma boa cobertura
do coral pétreo Siderastrea stellata. A partir de julho os empresários que realizam a visitação na prin-

InForMar – Conte-nos um pouco sobre importância de preservar os recursos marinhos da Ponta
de Pirangi.
Liana Mendes & Ligia Rocha - Cerca de 30% das
espécies de peixes e invertebrados identificadas
(até o momento cerca de 350 espécies) são endêmicas ou encontram-se em categoria de ameaça, considerando as listas oficiais do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Como exemplo destaca-se a ocorrência de peixe-boi, sendo o estuário de Pirangi
identificado como área de reprodução da espécie.
Além disso, existem complexos bentônicos inexplorados e também desconhecidos pela ciência,
como os fundos biodetríticos, os quais concentram muitas espécies de invertebrados e peixes.
Ao sul, na região costeira de Pirangi, o projeto
Tamar publicou dados que caracterizam a praia
de Malembá como a área de maior densidade de
tartaruga de pente do Atlântico Sul.

Os recifes fundos de Pirangi, como o de
Barreirinhas, abrigam grandes predadores de
topo, incluindo tubarões lixa. Crédito: Áthila
Bertoncini

Pesquisadores empregando a técnica de
censo visual com transecto para estudo dos
peixes recifais nos recifes fundos de Pitangi.
Crédito: Áthila Bertoncini

cipal formação recifal na região, conhecida como
Parrachos de Pirangi, também se comprometeram
a realizar o monitoramento da atividade do turismo e, neste caso, o Projeto Ponta de Pirangi, contribui com a capacitação dos monitores.
InForMar – Quais foram os resultados já encontrados e qual será o próximo passo do projeto?
Liana Mendes & Ligia Rocha – Através do Projeto temos conseguido formar uma rede de parcerias
que envolve as Prefeituras Municipais de Parnamirim e Nisia Floresta, a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, órgãos estaduais e federais
(IDEMA, IBAMA, SPU, Ministério Público, Capitania dos Portos), empresários ligados ao turismo (empresas do turismo náutico, jipeiros 4x4),
associações locais (Associação de moradores,
clube de Idosos e de Mães de Pirangi do Sul, e
Jipeiros Associados de Nisia Floresta), escolas públicas e lideranças locais. Os dados de monitoramento estão sendo analisados neste momento e por
meio dos resultados esperamos obter informações
mais claras acerca da dinâmica do ambiente, como

período de reprodução de espécies, época de maior
fragilidade para os corais, além das novas descobertas referentes aos recifes profundos (acima de 10m).
Estamos no início destas investigações, pois a época
do verão é quando a água exibe boas condições de
trabalho subaquático. Já sabemos, por exemplo, que
nessa época é quando boa parte das espécies se reproduzem e, ao mesmo tempo, as ameaças e impactos
aumentam, com a maior ocupação da área por turistas
e a maior demanda para o consumo de peixes e crustáceos. Pela primeira vez trinta e dois educadores de
três escolas da região puderam se capacitar e discutir
nosso litoral entendendo as riquezas existentes e a
necessidade de serem criadas regras para que o uso
e a ocupação sejam sustentáveis. Eles ainda criaram
planos de ação para serem incorporados na sua prática pedagógica.
Os materiais educativos e informativos criados pelo
Projeto ajudam a fomentar a identidade da região,
aliando os recursos naturais aos diversos grupos
de usuários das praias e do mar. O reconhecimento
desses grupos de usuários dos recursos costeiro-marinhos é também um novo resultado. Em todo o
Projeto estamos divulgando tais recursos por meio

Recife de Barreirinhas possui grande cobertura de esponjas e algas pardas que servem
de alimento para muitos peixes e outros organismos. Crédito: Áthila Bertoncini
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de oficinas e quais são as perspectivas de futuro para
o uso desta região, incluindo a implantação de uma
área protegida. O mapeamento preciso acerca do uso
de recursos pelos usuários da comunidade e também
por usuários externos certamente fundamentará uma
avaliação mais detalhada sobre a importância do manejo consciente e participativo na região. Além disso,
a capacitação de professores, com a multiplicação das
informações sobre a importância do local, auxiliará
na divulgação e absorção de ideias sustentáveis pela
comunidade.
Os próximos passos incluem a entrega da proposta
de criação de uma área protegida costeiro-marinha
ao ICMBio (ainda neste semestre) e, em um futuro
próximo, dar continuidade ao Projeto Ponta de Pirangi. Pretendemos expandir os programas de monitoramento e investigação sobre a biodiversidade marinha,
ampliar programas de educação ambiental com a
comunidade e iniciar as discussões para efetuar um
zoneamento preliminar para a área.

Pesquisadores do Projeto Ponta de Pirangi se
preparando para mergulho autônomo em recifes fundos para estudo de peixes e organismos bentônicos. Crédito: Áthila Bertoncini

InForMar – Como os leitores interessados podem
colaborar com o projeto?
Liana Mendes & Ligia Rocha - Primeiro acompanhando e curtindo nosso Projeto pelas mídias
sociais: temos um site e uma página no Facebook
que registram nossas ações. Aqueles que quiserem
colaborar diretamente com o Projeto tanto podem
escrever dando ideias e sugestões, como se inscrever como voluntários através do site. Futuramente
abriremos também uma linha de apoio financeiro
para aqueles que quiserem apoiar mais diretamente o Projeto e o desenvolvimento das comunidades
litorâneas no litoral Sul do RN.
Para saber mais:
http://pt-br.facebook.com/pontadepirangi

Os microhabitats formados pelos recifes rasos de Pirambúzios
são ideais para o recrutamento de jovens peixes, como esse
bodião papagaio, devido a grande quantidade disponível de
alimento e abrigo.
Crédito: Áthila Bertoncini

Entre algas e corais dos recifes rasos de Pirangi são encontrados diversos invertebrados, como pequenos polvos.
Crédito: Áthila Bertoncini

O colorido da imagem demonstra a variedade da
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cobertura recifal composta por esponjas, algas calcárias e macroalgas no Recife de Barreririnhas, que
ainda apresenta uma considerável abundância de
lagostas. Crédito: Áthila Bertoncini

Imagem do recife raso de Pirambúzios. Essa forma49\ InForMar
ção recifail também é conhecida como “beachrocks” e comporta organismos com características
singulares capazes de tolerar a grande variação de
marés. Crédito: Áthila Bertoncini

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!
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