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Amigos leitores,
A Revista Eletrônica InForMar traz nesta edição curiosidades sobre ecossistemas muito diferentes ao redor do mundo. Inicie sua leitura conhecendo
grandes espécies migradoras na Antártida, como baleias e aves marinhas. Já
na foz do Rio Amazonas, fique por dentro de um sistema recifal recentemente
descoberto e inimaginável de existir em condições tão adversas. Ainda no
Brasil, conheça o Projeto Tartarugas Urbanas que colabora na proteção da
atividade reprodutiva de tartarugas marinhas em praias do litoral paraibano. Para finalizar, temos dicas sobre fotografia no arquipélago vulcânico de
Revillagigedo, que é considerado um dos melhores destinos de mergulho
do Pacífico - 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.
As baleias jubarte já foram muito caçadas ao longo do
século XX, sendo atualmente classificadas como “espécie
ameaçada”. Hoje elas são protegidas por acordos internacionais como a Convenção das Espécies Migratórias e o
Acordo dos Cetáceos das Ilhas do Pacífico.
Crédito: Danielle R. Carpenter

As espécies de animais migratórios
na Antártida
Por Hugo Mariz (hugoalves17@hotmail.com)

Baleia Minke transitando pelas águas geladas da Antártida.
Crédito: http://www.twointheblue.com

E

spécies migratórias são aquelas que, periodicamente e de forma previsível, ultrapassam os limites jurisdicionais de um ou mais
países. Algumas delas são capazes de percorrer
longas distâncias, muitas vezes cruzando os hemisférios, passando sempre pelos mesmos lugares.
As razões para tal comportamento são bem conhecidas: abrigo contra temperaturas rigorosas, busca
de alimento e reprodução.
Muitos desses animais têm como ponto de chegada a Antártida, que apesar de ser aparentemente
inóspita, possui uma teia alimentar altamente produtiva a nível energético. Durante seu verão (dezembro/janeiro) o continente glacial recebe muitos
visitantes em busca de uma “especiaria” abundantemente encontrada nas suas águas geladas, o krill.
O krill antártico (Euphausia superba) possui um
papel primordial na dinâmica trófica, tanto para os
animais aquáticos quanto para as aves, sendo seu
principal fornecedor de nutrientes.
Vamos conhecer algumas dessas espécies:
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Baleia minke antártica

(Balaenoptera bonaerensis)
A ocorrência dessa espécie é exclusivamente no hemisfério sul, sendo abundante nas adjacências antárticas no verão. Já durante os outros meses do ano, o
paradeiro desses animais é menos conhecido, assim
como suas rotas de migração. Contudo, as baleias
minke já foram registradas nos litorais do Brasil,
África do Sul, Peru e pelo Oceano Índico.
Enquanto caçam na Antártida, populações dessa espécie costumam se concentrar ao redor dos mantos de
gelo sobre a água, mas não é raro serem encontradas
mais próximas ao continente também.

Baleia Jubarte

(Megaptera novaeangliae)
A famosa baleia jubarte é uma espécie bem cosmopolita, podendo ser encontrada em praticamente todo o
globo. Elas são um dos animais migratórios que mais
se deslocam durante sua vida, podendo percorrer
cerca de 25-30 mil quilômetros por ano. As nativas
do hemisfério sul passam o verão nas águas frias da

Antártida e durante o resto do ano se deslocam para
águas mais quentes para reprodução. Na Antártida podem ser avistadas mais ao sul dos mantos de
gelo que cobrem o oceano, alimentando-se, principalmente, do krill.

Petrel gigante do sul

(Macronectes giganteus)

Não podemos esquecer as aves. Elas ocupam os
níveis mais altos das cadeias tróficas antárticas,
sendo algumas endêmicas, como o pinguim imperador, e dezenas de outras migratórias – que também aportam no continente gelado durante o verão
em busca da fartura de alimentos disponíveis. Um
dos exemplos mais clássicos que se tem é o petrel
gigante. Depois de alimentado durante o verão antártico (pinguins, krill, lobo marinho e lulas fazem
parte de sua dieta), esses animais alcançam a costa brasileira, sendo encontrados desde o litoral de
São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde são mais
abundantes. A poluição física pode afetar bastante
esses animais. A presença de lixo nos mares traz
comprometimento à sua saúde, visto que pode confundi-lo com sua dieta, causando danos ao sistema
digestivo desses animais, acarretando, inclusive,
sua morte.

Problemas ambientais
Infelizmente, com os impactos ambientais decorridos das mudanças climáticas que ocorrem no planeta, algumas espécies já começaram a apresentar
transformações em seu comportamento. Devido ao
hábito dessas espécies de viajar entre diferentes
partes do mundo, esses animais são extremamente
propensos a sofrerem com os efeitos das mudanças climáticas em algum momento do seu ciclo
de vida. Além de começarem a migrar para fugir
desses efeitos, já é sabido também, por exemplo,
que algumas espécies apresentam alterações na
periodicidade das migrações, nos locais de parada
e nos destinos finais da jornada, como também no
tamanho e distribuição de suas populações.
A Antártida é tida como o reflexo dos impactos
ambientais. Isso porque, graças às suas características peculiares, a Antártida e seus ecossistemas
adjacentes são extremamente suscetíveis a esses
impactos, principalmente a elevação da temperatura e a acidificação oceânica. A conservação desses
ambientes se faz importante não somente para a
proteção das espécies que deles dependem, como
do mundo todo em geral.
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A Revista Eletrônica InForMar
difunde
11\ InForMar
de maneira prazerosa e acessível o conhecimento científico sobre o mundo
marinho para o grande público.

Acesse e leia gratuitamente
todas as publicações do Informar

www.maradentro.org.br/informar

Acima: Efeito do aquecimento global sobre as geleiras formando várias ilhas de
gelo e tornando as populações de pinguins vulneráveis ao isolamento e fome.
Crédito: Joe MacDonald/Corbis
Abaixo: Como grandes predadores o Macronectes giganteus é uma das poucas
espécies que também se alimentam de outros vertebrados já mortos (carcaças de
aves e mamíferos).
Crédito: Laurent Demongin

Com edições trimestrais, divulgamos não só notícias,
mas também contamos com o envolvimento de
todos na reconstrução do conhecimento.
Você 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
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Crédito:
Marcia Camisão.
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

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

Crédito: Simone Marques

U

ma espécie cosmopolita que ocorre tanto em águas tropicais como temperadas dos oceanos. Comumente encontrada em águas rasas em profundidades de 0 a 3 m, incluindo poças de marés, pedras, recifes e até
substratos arenosos onde se alimentam principalmente de algas. Apresenta coloração podendo variar de marrom a verde claro, e com manchas circulares irregulares podem se camuflar com o substrato. Rastejando sobre o fundo ou nadando,
quando esse bicho é perturbado pode descarregar um fluido espesso roxo, porém
inofensivo. Que bicho é esse?
Você sabe o nome popular e/ou científico do bicho? Confira a resposta no final
desta edição

“Que bicho é esse ?”

da edição anterior do InForMar:

anêmona tapete

nome científico – Actinoporus elegans.
Leitor Vencedor e ganhador da foto autografada: Luísa Mendes

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
15\ 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 Caroline Feitosa (carol_feitosa@hotmail.com)
& Luiz Eduardo Freitas (luiz_elfreitas@hotmail.com)

D

urante uma tarde de snorkelling na praia do Sancho no Arquipélago
de Fernando de Noronha, em Agosto de 2006, um polvo (Octopus
insularis) estava sendo seguido por 10 garoupas, também conhecidas como piraúnas (Cephalopholis fulva).
Enquanto o polvo explorava o substrato a procura de suas presas, os peixes
permaneceram próximos a ele esperando por uma oportunidade de capturar
alguma presa exposta pela sua atividade de caça. Essa espécie de garoupa é
comumente observada em Fernando de Noronha como seguidora de várias
espécies de peixes, atuando assim como estrategista para aumentar a sua
variabilidade e eficiência alimentar.

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

Ocorrência de um extenso sistema de recife
na foz do Rio Amazonas
Por Raquel Neves

R

ecentemente, um extenso sistema de recife (~ 9.500
km) foi descrito na foz do Rio Amazonas entre a
fronteira Guiana Francesa - Brasil e o estado do Maranhão. Um sistema de recife biogênico - estruturas construídas por animais, plantas e microorganismos bentônicos que
mineralizam esqueletos de carbonato ou silício, ou induzem
a precipitação de carbonatos - era impensado numa região de
deságue de água doce, principalmente a foz do Rio Amazonas, que representa cerca de 20% do deságue global de águas
fluviais no oceano. Essa região era conhecida como barreira
para a distribuição de grupos costeiros e organismos recifais,
tais como espécies de corais, esponjas e peixes, em função
dos impactos causados pelo deságue de águas fluviais nas
condições físico-químicas (salinidade, penetração luminosa,
sedimentação, pH e nutrientes) na margem continental.
Esse extenso sistema de recife foi setorizado em três regiões (Norte, Central e Sul), com características estruturais e
funcionais diferenciadas em função da influência do deságue
fluvial. O setor norte é mais influenciado pelas camadas de
pluma e subpluma do rio e o domínio bentônico é altamente enriquecido por nitrogênio; o setor central é uma zona
de transição com menor influência das camadas de pluma e
subpluma e o domínio bentônico já é constituído por rodolitos mineralizadores de carbonato de cálcio; o setor sul é tipicamente oceânico de águas oligotróficas oxigenadas, ampla
zona fótica na coluna d´água, e domínio bentônico constituído por corais e rodoflitos mineralizadores de carbonato de
cálcio. Tradicionalmente, recifes de corais são ecossistemas
de alta biodiversidade que ocorrem em águas rasas, mornas
e oligotróficas com alta saturação de carbonato de cálcio.
Portanto, um gradiente com aumento de biodiversidade em
direção ao setor sul do recife amazônico já era esperado.
Em relação aos organismos macrobentônicos e peixes, foram
encontradas 35 espécies de macroalgas, 61 espécies de esponjas, 42 espécies de cnidários – dentre corais, hidrocorais e
gorgônias – e 73 espécies de peixes.

17\ InForMar

Alga vermelha calcárea Sporolithon ptychoides onipresente nos
três setores do recife amazônico. As algas vermelhas (Rhodophyta)
foram as macroalgas predominantes (25 espécies).
Crédito: J.M. Huisman_Algae Base
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Espécies de esponjas encontradas fora da foz do Rio
Amazonas (A) Clathria nicoleae; (B) Oceanapia bartschi;
(C) Agelas clathrodes; (D)
Aplysina fulva; (E) Callyspongia vaginalis; (F) Monanchora arbuscula (attached to
live and dead rhodoliths); (G)
Geodia neptuni.
Créditos: Moura et al. (2016)

Espécies de corais e hidrocorais encontradas fora da
foz do Rio Amazonas (A)
Montastraea cavernosa; (B)
Agaricia humilis; (C) Favia
gravida; (D) Millepora sp.;
(E) Madracis decactis.
Créditos: Moura et al.
(2016)
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Espécies de peixes recifais
encontradas fora da foz do
Rio Amazonas (A) Xyrichtys
splendens; (B) Sparisoma
frondosum; (C) Halichoeres
dimidiatus; (D) Chaetodon
ocellatus; (E) Acanthostracion
polygonius.
Créditos: Moura et al. (2016)

Fonte Bibliográfica:
R. L. Moura, G. M. Amado-Filho,
F. C. Moraes, P. S. Brasileiro, P.
S. Salomon, M. M. Mahiques, A.
C. Bastos, M. G. Almeida, J. M.
Silva Jr., B. F. Araujo, F. P. Brito,
T. P. Rangel, B. C. V. Oliveira, R.
G. Bahia, R. P. Paranhos, R. J. S.
Dias, E. Siegle, A. G. Figueiredo
Jr., R. C. Pereira, C. V. Leal, E.
Hajdu, N. E. Asp, G. B. Gregoracci, S. Neumann-Leitão, P. L.
Yager, R. B. Francini-Filho, A.
Fróes, M. Campeão, B. S. Silva,
A. P. B. Moreira, L. Oliveira,
A. C. Soares, L. Araujo, N. L.
Banner de conscientização popular do InstiOliveira, J. B. Teixeira, R. A.
tuto
EcoFaxina.
Crédito:C.Instituto
EcoFaxina.
B.
Valle,
C. C. Thompson,
E.
Rezende, F. L. Thompson, An extensive reef system at the Amazon
River mouth. Science Advances 2,
e1501252 (2016).

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

Roca Partida, Revillagigedo

O

arquipélago mexicano de Revillagigedo, também
chamado de Ilhas Socorro, é considerado um dos
destinos top de mergulho do Pacífico. É composto
por quatro ilhas vulcânicas, a aproximadamente 390 quilômetros a Sudoeste da ponta da península de Baja California, que separa o Pacífico do Mar de Cortez. Com
a Phototravel Fotografia e Aventura e um maravilhoso
grupo de mergulhadores e fotógrafos sub visitamos Mar
de Cortez e Revilla (para os íntimos), e vivenciamos incríveis experiências!
Nesta edição, uma das etapas mais marcantes da aventura:
Roca Partida.
Roca Partida é um pico de montanha que faz parte do arquipélago de Revillagigedo, mas está bem afastado das
demais ilhas, pelo menos oito horas de navegação. Não
existe abrigo para pernoite, a parte da montanha que aflora é muito pequena e a área no entorno bem profunda; a
pequena ilha é mais comprida do que larga. Suas paredes
de um lado descem praticamente na vertical e o outro lado
tem uma pequena enseada com cardumes de peixes diversos, e algumas fendas como prateleiras cheias de tubarões
galha branca de recife, que em certos lugares ficavam
amontoados em grupos de dez ou mais indivíduos.
Nas pontas da ilha, locais onde a corrente era maior,
vários tubarões podiam ser vistos, entre galapaguenhos,
galha branca e galha prateada (silver tip) de recife. Atuns
e cavalas passavam no azul e podiam ser vistos no final
dos mergulhos quando se derivava durante a parada de
segurança. A água estava clara na superfície e mais turva
ao fundo. Foram dois dias e oito mergulhos em Roca, alguns com água mais clara do que outros, alguns com mais
peixes do que outros; interessante mergulhar em vários
horários no mesmo local para acompanhar as mudanças
na vida marinha de acordo com a variação das marés e
das correntes. Através da Phototravel teremos uma nova
aventura pelo Mar de Cortez e Revillagigedo em dezembro de 2016, se anima?

Por Ary Amarante
Cardumes de deslocando nas águas claras de
Roca. Crédito: Ary Amarante
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Um retrato das diferenças na fauna ictiológica de
Roca. Crédito: Ary Amarante.
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Peixe entre as rochas. Crédito: Ary Amarante
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Tubarão de Galápagos.
Crédito: Ary Amarante.

Tubarão de Galápagos. Crédito: Ary Amarante.
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Mergulhadores aproveitando para registrar o
momento. Crédito: Ary Amarante

Peixe-anjo (Holacanthus clarionensis).
Crédito: Ary Amarante
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Tubarões galha branca de recife (Triaenodon obesus).
Crédito: Ary Amarante.

Incrível pôr-do-sol em Roca Partida.
Crédito: Denize Serafim.

A

ry Amarante é fotógrafo de natureza
especializado em foto subaquática
e instrutor de mergulho foto sub e vídeo
pela PADI, com cursos exclusivos que ministra em diversas escolas de mergulho
no país; é autor de diversos livros sobre
fotografia e identificação de peixes e
organiza através da sua empresa Phototravel viagens de mergulho e fotografia
para destinos nacionais e internacionais. Contato via ary.amarante@gmail.
com ou www.aryamarante.com.br.
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Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores,
43\ 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

R

ita Mascarenhas nasceu em Porangatu-Go e mora atualmente em João Pessoa-PB. Cursou Biologia
na UFGo, mestrado na Universidade Nacional Autônoma do México e doutorado em Zoologia pela

UNESP-SP. Coordena voluntariamente, desde 2002, o Projeto Tartarugas Urbanas para proteção de tartarugas marinhas que desovam em praias urbanas da Grande João Pessoa.
InForMar – Qual o principal objetivo do Tartarugas Urbanas?

InForMar – Como é feito o monitoramento dos
ninhos e desovas das tartarugas?

Rita Mascarenhas – Proteção de atividade reprodutiva de tartarugas marinhas em praias que sofreram alterações devido ao processo de urbanização,
principalmente no que se refere a presença de iluminação artificial, que desorienta os filhotes e eles,
ao invés de se dirigerem para o mar, seguem na
direção contrária e morrem cansados, desidratados
dentro da vegetação da praia, e por vezes atropelados.
Essa proteção inclui atividades diárias de monitoramento das praias, educação ambiental e pesquisa
sobre a biologia desses animais.

Rita Mascarenhas - Caminhadas diárias, nas primeiras horas do dia, buscando os ninhos que foram
deixados pelas fêmeas durante a noite anterior. São
localizados pelo rastro da tartaruga na areia e a
cama no final do rastro, onde são encontrados os
ovos enterrados a cerca de 60 cm de profundidade.
Cada ninho é cercado, etiquetado e protegido até o
nascimento, que ocorre por volta de 55 dias após
a desova.
Os nascimentos acontecem naturalmente à noite.
Entretanto, devido à fotopoluição, os filhotes são
retirados do ninho durante a tarde, no que chama-

Momento da soltura das tartarugas na areia pelos voluntários do projeto acompanhado pela população local
para que elas se dirijam em direção ao mar. Crédito: Projeto Tartarugas Urbanas

Tartarugas recém-nascidas começando sua jornada em
direção ao mar. Crédito: Projeto Tartarugas Urbanas

mos de emergência assistida (cesariana de areia),
que consiste em abrir os ninhos pela tarde, antes do
acender das luzes artificiais, e liberá-los imediatamente para que sigam para o mar.
InForMar – Quais são os fatores antrópicos que
estão impactando no ciclo de vida das tartarugas?
Rita Mascarenhas – Diversas ações humanas levaram esses animais ao risco de desaparecer do planeta, desde redes de pesca, onde morrem “afogadas”
ao se emalharem; furtos dos ovos para consumo
humano; matança das tartarugas para o consumo da
carne; destruição de praias por processos de urbanização inadequados; poluição de praias e containação do ambiente por produtos químicos e esgotos;
ingestão de plástico, que geram obstrução intestinal; atropelamento por embarcações; e atividade de
sísmica no mar, dentre outras.

InForMar – Conte-nos um pouco sobre o papel e
importância das tartarugas no ambiente marinho!
Rita Mascarenhas – Muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas sobre o conhecimento da biologia de tartarugas marinhas e para entendermos
seus papéis no ambiente marinho e costeiro. De
cada mil nascidas, somente uma ou duas chegarão à
idade adulta, e as demais servirão de alimento a outras espécies de animais marinhos. Podem ser consideradas espécie chave dentro dos ecossistemas,
contribuindo de várias maneiras para a manutenção
da biodiversidade, do equilíbrio ecológico e da cadeia alimentar. Costumo dizer, por exemplo, que a
tartaruga verde, que se alimenta de algas e grama
marinha, são “jardineiras do mar”, mantendo sobre
controle essas plantas, permitindo assim que a luz
do sol chegue aos corais.
InForMar – Existe alguma maneira dos nossos leitores ajudarem e participarem do projeto?
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Rita Mascarenhas - Sim. Primeiro, sendo um cidadão consciente, cuidando do lixo que produzem,
encaminhando os descartes para local adequado,
reduzindo o uso de plástico, e participando de
atividades de limpeza de praias, rios e oceanos. E
mais diretamente podem adquirir nossos produtos,
cujas vendas são para manutenção do projeto. Outra forma é se voluntariando nas atividades diárias
do projeto.
InForMar - Quais foram os principais dados encontrados e os próximos passos do projeto?
Rita Mascarenhas - A tartaruga de pente é a espécie mais comum em atividade reprodutiva no

Palestra de conscientização oferecida pelo projeto à população local e turistas em João Pessoa
(PB). Crédito: Projeto Tartarugas Urbanas

litoral paraibano, enquanto a tartaruga verde é a mais
comum nos locais de alimentação, que são os bancos
de algas e grama marinhas e os recifes de corais.
Nesses 14 anos de trabalho, protegendo 7 km de
praias urbanas, foram regitrados 1.600 ninhos, dos
quais nasceram 160 mil filhotes. Mais de 12 mil palestras foram ministradas para escolas, turistas e público em geral.
Todo o trabalho é feito de forma voluntária por estudantes, profissionais e pessoas da comunidade. A
meta agora é estruturar a instituição, conseguir uma
sede para a ONG e assim poder ampliar nossas atividades.

Auxílio do voluntário do projeto na remoção
das tartarugas recém-nascidas do ninho (nº 84),
processo de emergência assistidas (cesariana
de areia), na praia de Intermares - Cabedelo,
João Pessoa (PB). Crédito: Projeto Tartarugas
Urbanas

Tartarugas recém-nascidas assitidas pelo
projeto chegando ao mar. Crédito: Projeto
Tartarugas Urbanas

Ninho (nº 63) com tartarugas recém-nascidas
na Praia do Bessa, João Pessoa (PB). Crédito:
Projeto Tartarugas Urbanas
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VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS!
CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
SUA EMPRESA TAMBÉM PODE APOIAR O
INSTITUTO MAR ADENTRO!

Resposta da seção QUE BICHO É
ESSE?
Lesma Marinha ou Lebre-do-Mar
(Aplysia dactylomela)
Crédito: Simone Marques
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Acesse www.maradentro.org.br
ou entre em contato conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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