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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.
Por Pedro Henrique Cipresso Pereira

tar descrita como “nuclear-seguidor” (nuclear-folowing behavior).
Esta interação é caracterizada
pela presença de uma espécie denominada “nuclear”. Esta espécie “nuclear” busca seu alimento (forrageia) em determinado
substrato (um fundo de areia,
por exemplo), o que expõe os animais que vivem ali, tornando-os
presas (alimento) para uma espécie oportunista – a “seguidora”.
Tal relação interespecífica, que

(pedrohcp2@yahoo.com.br)

Associação alimentar entre
peixes recifais seguidores

D

iversos tipos de associações alimentares são descritas para todos os grupos de vertebrados, incluindo os
peixes. A alimentação de peixes
chamados de “seguidores” é favorecida pela associação alimen3

Pedro Henrique Cipresso Pereira

Curiosidades Sub

ocorre entre espécies diferentes,
acontece frequentemente entre
os peixes que habitam ambientes
recifais. Uma maior taxa de ocorrência das interações interespecíficas garante um maior sucesso
alimentar para as espécies de um
ecossistema, e o caracteriza como
ecologicamente saudável e equilibrado.
A interação alimentar
“nuclear-seguidor” já foi documentada em inúmeros locais ao
redor do mundo e para muitas
espécies. Entre os peixes recifais,
normalmente a espécie que atua
como “nuclear” é um indivíduo
com dieta carnívora ou herbívora, como cirurgiões e budiões (famílias Acanthuridae e Scaridae).
No entanto, já há registros em
trabalhos científicos de polvos,
moréias, estrelas-do-mar, tartarugas marinhas e até elasmobrânquios atuando como espécies nucleares.
Um exemplo interessante
desta interação ocorre entre algumas espécies de peixes, destacando-se as curiosas garoupas
como espécie “seguidora”, e uma
espécie da família Ophichthidae
- Myrichthys ocellatus – conhecida popularmente como mututuca ou miriquitis, que atua como
“nuclear”. O nosso grupo de

Maria Elisabeth de Araújo

pesquisa do Departamento de
Oceanografia da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE já registrou 12 espécies de peixes
recifais que atuam como “seguidoras” da “nuclear” mututuca
ao longo do litoral brasileiro (na
Reserva Biológica do Arvoredo –
Santa Catarina, Cairú – Bahia, no
Arquipélago de Fernando de Noronha e na Costa de Pernambuco), e a maioria destas espécies é
pertencente à família Epinephelidae (garoupa, badejo e piraúna).
A mututuca possui o corpo com
formato cilíndrico e um olfato
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Interação interespecífica entre Myrichthys ocellatus e
Epinephelus adscensionis

muito acurado e potente, e assim
consegue ter acesso às presas,
como pequenos caranguejos, que
estejam enterradas no substrato
ou escondidas entre frestas e locas
dos ambientes recifais. Portanto,
as espécies “seguidoras” buscam
se alimentar destas presas expostas pela espécie “nuclear”, já que
seria praticamente impossível
capturá-las sozinhas. Assim, fica
uma dica para os mergulhadores
e pessoas fascinadas pelo mar:
estejam atentos para observar
as interações alimentares! Estas,
em conjunto com as associações
de limpeza, camuflagem, e tantas outras, fazem do ecossistema
marinho um ambiente belo e fascinante, mas infelizmente ainda
muito carente de preservação. ▲

Acesse www.maradentro.org.br
ou pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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Foto Sub ID
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.

Por Aline Aguiar

ID – Quelônios Tartarugas Marinhas

A

Nome vulgar: TartarugaVerde ou Aruanã
Nome Científico: Chelonia
mydas
Fotógrafa: Simone Marques

s tartarugas marinhas
são répteis marinhos que
tiveram sua origem há
mais de 180 milhões de anos. Seus
corpos são cobertos por escamas
como os demais répteis. No entanto, elas possuem também uma
característica peculiar, conhecida
como carapaça ou casco. A cara6

paça é formada pelas vértebras
fundidas às costelas, que conferem a forma peculiar desses animais. Além disso, as tartarugas
marinhas possuem um bico córneo desprovido de dentes, e suas
patas são em forma de “remo”,
utilizadas para natação. Estes
animais somente são observados
fora do meio aquático quando as
fêmeas vão depositar seus ovos,
em ambientes normalmente de
praia. Existem sete espécies no
mundo e, dentre elas, cinco são
encontradas no Brasil (tartaruga
de pente, cabeçuda, oliva, verde
e de couro). A tartaruga verde é
facilmente identificada por apresentar uma cabeça pequena e arredondada com apenas um par
de placas de escamas entre os
olhos. Possui também uma única
unha visível em cada nadadeira,
e suas placas escamosas na carapaça são dispostas lado a lado e
não sobrepostas. Seu nome vulgar curiosamente não vem da
coloração do casco e sim do seu
tecido gorduroso. As tartarugas
verdes possuem normalmente
casco marrom variando até uma
coloração bem escura, e podem
apresentar também algumas
manchas de cor oliva. Atingem
um tamanho bem grande e, na
fase adulta, comumente alcan-

çam 100cm de comprimento
de carapaça e pesam em média
160kg. Vivem em regiões costeiras de todos os mares temperados e tropicais do mundo e raramente são vistas em alto mar. Sua
dieta varia de acordo com o ciclo
de vida. Indivíduos jovens (com
até 30cm de comprimento) são
onívoros e alimentam-se principalmente de crustáceos, insetos
aquáticos, ervas marinhas e algas.
Já na fase adulta eles são estritamente herbívoros, consumindo
essencialmente algas. A espécie
está listada como “em perigo” de
extinção, segundo a classificação
da IUCN (International Union
for the Conservation of Nature)
e, apesar de ser facilmente observada em algumas localidades da
costa do Brasil, a tartaruga verde
é classificada como “vulnerável”
pelas autoridades brasileiras (lista de espécies ameaçadas do IBAMA). Dentre os principais problemas que a espécie sofre estão
,infelizmente, a exploração direta
para consumo humano e a degradação de ambientes costeiros
onde se alimentam ou depositam
seus ovos.
A foto escolhida traz uma
imagem harmônica de uma tartaruga verde sobre grandes pedras
no costão rochoso. A imagem foi
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ços, corpo, cabeça (região dos
olhos) e manto (área acima dos
olhos).
Uma dica: Os polvos costumam ser encontrados normalmente protegidos dentro de tocas
e fendas. Uma foto feita nessas
condições pode não evidenciar
partes importantes para identificação da espécie. Tenha paciência e tente evitar ao máximo que
o polvo se assuste com sua preTema da próxima edição da foto sença. Aguarde o momento certo
Sub ID : CEFALÓPODES - POLVOS para fazer o registro fotográfico
quando o mesmo estiver em amara podermos identificar as biente mais aberto e desprotegiespécies de polvos e fazer- do. ▲
mos um registro científico
confiável, praticamente todas as
partes do animal são importantes. Entre elas, incluem-se: bra-

P

Como enviar sua foto sub

V

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

Foto ilustrativa de Polvo.
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registrada na Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo (REBIOMAR) em fevereiro de 2007 pela
fotógrafa e bióloga Simone Marques. A REBIOMAR é uma Unidade de Conservação Federal de
Proteção Integral em Santa Catarina e pode ser considerada um
local protegido para a sobrevivência da espécie. ▲

Que Bicho

é

Esse?

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

Por: Simone Marques
Simone Marques

sempre limpos. É territorialista e
solitário e tem uma grande capacidade de adaptação. Durante
um mergulho você também pode
se surpreender vendo esse bicho
nadando e sendo perseguido por
outros peixes. Que bicho é esse?
Mande sua resposta para o
email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o nome popular
ou científico. Os cinco primeiros
leitores que acertarem terão seus
nomes celebrados na próxima
edição do InForMar . ▲
Errata: Na última edição houve um erro no nome
científico do peixe neon. O nome correto é Elacatinus figaro.

E

sse bicho é incrível e bastante discreto! Tem ampla
distribuição nos oceanos
tropicais e subtropicais, desde a
superfície até 150 m de profundidade. No período reprodutivo
os machos aproximam-se das fêmeas e, depois de várias horas de
copulação, inserem seus espermatozóides. Os ovos são depositados em águas rasas e ficam aderidos ao fundo em ambientes de
costões rochosos e recifes de coral, onde existem muitos tipos de
proteção. Além disso, as fêmeas
cuidam desses ovos mantendo-os

Simone Marques

“Que bicho é esse” da edição
anterior do InforMar:
Verme de fogo, cujo o
nome científico é Hermodice carunculata.

Leitora Vencedora: Raquel Neves.
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Foto Curiosa
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).

Risonaldo Pereira Dantas

Por Risonaldo Pereira Dantas

“Em setembro de 2008 tive a oportunidade de registrar, em meio a
um trabalho de campo com censo visual subaquático, este flagrante:
uma guarajuba após uma investida de um de seus predadores naturais. O mais interessante foi observar a forma como este indivíduo,
depois de ferido, foi isolado do cardume, apesar de suas insistentes
tentativas de retornar ao grupo”. ▲
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com

Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores, 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: Petrus Galvão

O

entrevistado desta edição
é Cláudio “Buia” Sampaio, professor da UFBA
nos cursos de graduação em Oceanografia e Biologia, Doutor em
Zoologia pela UFPB, Dive Master, fotógrafo e cinegrafista submarino.

aplicação do mergulho como
ferramenta para a pesquisa? E a
principal virtude?

Cláudio Sampaio: As principais
limitações estão relacionadas às
condições oceanográficas e ao
tempo disponível. Muitas vezes
programamos nossas expedições
InForMar: Com toda sua baga- para a melhor época, com vengem em “mergulho científico”, tos brandos e pouca chuva, mas
quais as principais limitações ao chegar à região podemos enque você poderia apontar na contrar o inverso: vento, ondas e
águas turvas. Nessas condições a
11

José de Anchieta Nunes

Mergulhando
a Ciência

coleta de dados subaquáticos se
torna penosa e às vezes inviável.
Muitas vezes falta tempo para
aguardar uma melhora nessas
condições, o que pode comprometer o projeto. Associado a esses
fatos, a ausência de logística, tais
como, embarcações adequadas
ao mergulho e/ou compressores
para recarregar os cilindros, é
um sério problema enfrentado
em muitas localidades.
As virtudes são muitas!
Os censos e as coletas, em boas
condições oceanográficas, são
realizados de maneira rápida,
segura e prazerosa. Além disso,
é impossível não falar da alegria
em mergulhar em locais pouco
visitados, acompanhado de amigos, registrando toda essa beleza
em imagens. É fantástico!

adaptação do protocolo AGRRA
(Atlantic and Gulf Rapid Reef
Assessment) para censos de peixes e, pronto! Além de registrar
todo o lixo submerso, eu o retirava para evitar possíveis duplas
contagens. Era curioso, pois muitos banhistas ficavam espantados
com a quantidade de lixo que era
retirado do mar! No verão, quando há festejos nas praias, a quantidade era absurda! Eu sempre
“convidava” algum amigo para
ajudar no trabalho de transferir o
lixo do mar para as lixeiras. Atualmente, tenho voltado à problemática, inclusive com alunos interessados em desenvolver essa
linha de trabalho!

InForMar: A Petrobras avança a
passos largos sobre o ambiente
marinho em busca de petróleo.
InForMar: Qual a história do cen- O grande público no Brasil perso visual de lixo no assoalho ma- cebe os riscos associados que esta
rinho?
atividade traz aos ecossistemas
marinhos? Qual o caminho para
Cláudio Sampaio: Durante meu levar essa questão a público?
doutoramento pelo DSE/UFPB,
entre 2003 e 2006, realizei muitos Cláudio Sampaio: O problema
censos visuais na Baía de Todos não se restringe apenas à Petroos Santos (Salvador-BA). Ha- bras, pois há muitas outras emvia tanto lixo em alguns recifes presas de petróleo e gás em atique passei a monitorá-los men- vidade no litoral brasileiro. Em
salmente durante um ano, atra- algumas praias é possível observés de censos visuais. Fiz uma var plataformas de produção,
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ficar de fora desse assunto polêmico. Devemos ter muita atenção
a estas atividades milionárias,
cobrar dos políticos e dos órgãos
responsáveis, e pressionar para
que a legislação seja cumprida.
Os lucros ficam para uma pequena parcela da sociedade, mas os
prejuízos são repassados a todos,
inclusive às futuras gerações!
É necessário mostrar para
a sociedade a nossa riqueza submarina! É importante conservar a
biodiversidade, pois ela fornece
muito mais que alimento!
A falta de divulgação cientifica, especialmente aquelas direcionadas ao público infantil, é
um sério problema, e nesse ponto
José de Anchieta Nunes

como em Aracaju (SE) e nas proximidades de Morro de São Paulo (BA), localizadas em águas relativamente rasas e próximas. Na
ocorrência de qualquer acidente
nessas plataformas, esses pontos turísticos seriam rapidamente atingidos! Poucos são os banhistas que percebem o risco que
aquela praia sofre diariamente, e
muitos não fazem a menor idéia!
A questão deve passar pela
educação. Sem ela fica tudo mais
difícil. Ficar atento às atividades
petrolíferas e denunciar qualquer
irregularidade aos órgãos competentes, só é possível através da
educação e da conscientização
das pessoas. Não podemos mais

Cláudio “Buia” Sampaio.
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o Instituto Mar Adentro está de Cláudio Sampaio não é o Buia?!”
parabéns pela bela iniciativa do ▲
InForMar!
InForMar: Uma questão mais
leve... Você usa o codinome
“Buia” em sua vida profissional?
Cláudio Sampaio: Não, “Buia”
é apenas apelido. Como todo organismo vivo, tenho um nome
cientifico (Cláudio Sampaio), e
outro popular! Já pensei em inserir o “Buia” em meu nome, mas
isso não é prioridade. O nome
Buia é uma longa história... Foi
meu irmão mais velho, Walter,
que começou a me chamar assim
desde muito cedo, e como eu tinha um problema de dicção, não
conseguia pronunciar corretamente meu nome. Então, quando
alguém perguntava meu nome,
eu falava que era Buia! Há muita gente que nem sabe que meu
nome é Cláudio Sampaio. Meus
professores, e agora o os meus
alunos, imaginam que meu nome
seja Carlos... Não sei por quê! É
muito engraçado! Há casos que
alguém chega procurando Cláudio Sampaio, tanto na UFPB
quanto na UFBA, e ninguém
sabe quem é. Só depois de algum
tempo, e uma breve descrição, alguém desconfiado fala: “Será que

Acesse www.maradentro.org.br
ou pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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