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Editorial
Olá Leitor!

A revista eletrônica InFor-
Mar é uma publicação 
do Instituto Mar Aden-

tro, que visa difundir o conheci-
mento científico sobre o mundo 
marinho para o grande público, 
pois é, principalmente através do 
acesso à informação, que se inicia 
o caminho para uma mudança de 
atitude das pessoas. Conhecen-
do os valores de nossas riquezas 
podemos amá-las de forma inte-
gral e, assim, preservá-las. Com 
edições bimestrais, iremos não 
só levar notícias, mas também 
contar com a sua participação na 
reconstrução do conhecimento.

Seja Bem vindo!
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Curiosidades sub

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 Andrea Steiner (ecodea@gmail.com)

Mandado de Jacarta: um instrumento  internacional 
para a conservação da biodiversidade marinha

Os problemas ambientais 
comumente transpõem 
fronteiras políticas e por 

este motivo constituem um tópi-
co extremamente relevante den-
tro das relações internacionais. 
A biodiversidade marinha é um 
exemplo claro disso. Atualmente 
existem vários acordos que lidam 

direta ou indiretamente com este 
tema, dentre os quais destacam-
se a Convenção sobre Direito do 
Mar, a Convenção de Ramsar so-
bre Áreas Úmidas, a Convenção 
sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extin-
ção (CITES), a Convenção sobre 

D
an

ie
l L

ew
is



4

Diversidade Biológica (CDB) e 
diversos outros tratados globais, 
bilaterais e regionais. 
 Adotada em 1993 com o 
objetivo de conservar a diversi-
dade biológica do planeta e pro-
mover o uso sustentável e equi-
tativo dos seus componentes, a 
CDB trouxe como principais ino-
vações o uso do princípio da pre-
caução (garantia contra riscos em 
potencial que ainda não podem 
ser identificados com o estado 
atual do conhecimento científi-
co) e o reconhecimento do valor 
intrínseco dos seres vivos. Desde 
então, vem adotando programas 
temáticos para lidar com assun-
tos específicos, como a biodiver-
sidade marinha. Neste contexto, 
o Mandado de Jacarta sobre Di-
versidade Biológica Marinha e 
Costeira foi criado em 1995 para 
lidar com questões relacionadas 
à biodiversidade marinha, englo-
bando cinco sub-temas: Gestão 
Integrada de Áreas Marinhas e 
Costeiras, Recursos Vivos Mari-
nhos e Costeiros, Áreas Protegi-
das Marinhas e Costeiras, Mari-
cultura e Espécies Exóticas. Entre 
seus objetivos está a criação de 
instrumentos legais e programas 
relevantes, a cooperação técnica 
entre diferentes países e organi-
zações e o desenvolvimento de 

ações inovadoras para a conser-
vação da biodiversidade costeira 
e marinha.
 Similarmente à própria 
CDB, o Mandado de Jacarta en-
frenta vários desafios, dentre os 
quais destacam-se: criar métodos 
de trabalho eficientes para as reu-
niões de seus especialistas; eleger 
prioridades; utilizar o princípio 
da precaução na prática; aplicar 
os objetivos e conceitos da con-
venção às características específi-
cas do ambiente marinho; e agir 
de forma concertada com outras 
organizações relevantes. 
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Ambiente Recifal no Arquipélago de Fernando de Noronha 
– Brasil. 
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 Apesar destes desafios, o 
Mandado vem trazendo resulta-
dos interessantes. Entre eles estão 
a sistematização de dados cientí-
ficos globais relevantes à biodi-
versidade marinha e o reconheci-
mento internacional de questões 
como a importância da gestão 
costeira integrada, dos recursos 
genéticos das fossas abissais e da 
conservação dos recifes de coral. 
No Brasil, algumas ações que de-
rivaram deste instrumento foram 
o Programa de Monitoramento 
dos Recifes de Coral Brasileiros 
e, mais recentemente, o Projeto 
GEF-Mangue. ▲

Saiba mais:

• Site do programa de Biodiversi-
dade Marinha e Costeira da CDB: 

http://www.cbd.int/marine/

• Texto do Mandado de Jacarta 
(Anexo da Decisão II/10 da SBSS-
TA): 

http://www.cbd.int/decision/
cop/?id=7083 

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 suba-

quáticas, além de “InForMar” como se faz um registro fotográfico para fins 
científicos. Participe! Confira o tema da próxima edição e envie sua foto para pu-
blicação. Em conjunto com a identificação do animal marinho, daremos algumas 
informações interessantes sobre a sua biologia e ecologia.

Por Tatiana Silva Leite e Aline Aguiar 

ID – Cefalópodes - Polvos

Nome vulgar: 
Polvo tropical

Nome Científico: 
Octopus insularis

Fotógrafa:
Tatiana Silva Leite

Os cefalópodes são os ani-
mais invertebrados con-
siderados “mais evoluí-

dos” que existem nos oceanos e 
representam o expoente máximo 
da evolução alcançado pelo filo 
dos Moluscos, que inclui ainda 
os bivalves (ex: mexilhões e os-
tras) e os gastrópodes (ex: lesmas 
e caracóis), além de muitas outras 
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formas menos conhecidas. Com 
exceção do náutilos, os demais 
cefalópodes que habitam nossos 
mares (polvos, lulas e sépias) 
apresentam algumas caracterís-
ticas marcantes, como: uma con-
cha reduzida ou até ausente; oito 
a dez apêndices ao redor da boca, 
chamados de braços e tentáculos; 
“cérebro” e olhos grandes. Uma 
outra característica é a presença 
de um saco de tinta que é nor-
malmente acionada para confun-
dir os predadores em uma ação 
de fuga. A ocorrência do grupo 
é bastante ampla e as espécies 
podem ser encontradas em to-
dos os ambientes marinhos, des-
de poças de maré até ambientes 
próximos a fontes hidrotermais 
de grande profundidade.  Estes 
animais são predadores eficien-
tes, e sua dieta varia conforme o 
habitat onde vivem. Os polvos, 
únicos cefalópodes bentônicos, 
vivem em covas localizadas em 
fendas e orifícios, e fazem excur-
sões à procura de alimento ou 
permanecem à espreita próximos 
às suas tocas.  Para capturar as 
presas, os polvos usam os braços 
como arma, “saltando” sobre as 
mesmas, agarrando-as. Ao final, 
o polvo inocula uma substância 
glicoproteica (presente em sua 
saliva) na presa capturada, que 

fica paralisada em poucos minu-
tos, permitindo então que a leve 
tranquilamente para a toca. 
 A identificação das es-
pécies de polvo é difícil devido 
à ausência de partes duras e à 
grande variação morfológica e 
de padrões corporais que estes 
animais apresentam. Em alguns 
casos, a separação de espécies se 
baseia em caracteres taxonômi-
cos únicos e de difícil avaliação, 
como coloração, potência do ve-
neno, tamanho de ovo, entre ou-
tros. Entretanto, pesquisas recen-
tes estão utilizando com sucesso 
características do padrão corpo-
ral, como textura, cor e forma, 
registradas através de fotografias 
subaquáticas para auxiliar na 
identificação das espécies. Dentre 
os cefalópodes destaca-se o gêne-
ro Octopus, ao qual pertencem os 
polvos de águas rasas comumen-
te encontrados em ambientes ro-
chosos e recifes do nosso litoral. 
Até recentemente a espécie mais 
conhecida no Brasil era a Octopus 
vulgaris. Entretanto um trabalho 
recente, desenvolvido no âmbito 
do Projeto Cephalopoda (www.
projeto-cephalopoda.webnode.
com), descreveu uma nova espé-
cie, amplamente distribuída nas 
águas rasas e quentes do Nordes-
te, batizada de Octopus insularis. 



8

Esta última pode ser diferenciada 
do Octupus vulgaris pelos braços 
dos indivíduos adultos, relativa-
mente mais curtos e mais gros-
sos, assim como pela coloração 
da pele mais amarronzada. 
 A foto escolhida traz uma 
imagem do Octopus insularis em 
meio a um cardume de sardinha. 
A imagem foi registrada na Baía 
do Sueste no Parque Nacional do 
Arquipélago de Fernando de No-
ronha em 2005 pela bióloga Tatia-
na Leite. Esta espécie de polvo é 
a mais abundante nos ambientes 
rochosos e recifais do Arquipé-
lago de Fernando de Noronha, 
sendo a Baía do Sueste um dos 
principais locais  onde os juvenis 
desta espécie se desenvolvem.▲

Como enviar sua foto sub

Você está querendo saber qual é a espécie de um 
interessante animal que fotografou durante um 

mergulho? Envie sua imagem para fotosubid@mara-
dentro.org.br (formato jpeg em alta resolução) e sua 
foto poderá ser publicada na revista InForMar. Jun-
to com o arquivo conte-nos um pouco da história da 
foto (máximo de 5 linhas). 

Tema da próxima edição da foto 
Sub ID : Esponjas

A identificação das espécies 
de esponjas não é uma 
tarefa fácil, pois muitas 

possuem cor e forma similares. 
Nesse caso, a obtenção de cor-
tes histológicos é necessária para 
visualização das espículas, que 
constituem o esqueleto interno 
destes animais. No entanto, al-
gumas espécies mais comuns são 
fáceis de serem identificadas a 
olho nu. Para tal, características 

Foto ilustrativa de Esponja.
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como tamanho, coloração, tex-
tura e forma corporal e do óscu-
lo (maior orifício corporal e por 
onde sai a água) são importantes!
 Uma dica: Faça uma foto 
onde apareça a esponja inteira e, 
se possível, coloque algum obje-
to ao lado que sirva de referência 
de medida (ex: moeda ou lápis). 
Adicionalmente, registre uma 
foto com a função macro para 
destacar textura e forma corporal 
e do ósculo. Não esqueça de acio-
nar o flash para obter a coloração 
real do indivíduo! ▲
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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

Um bicho que parece “an-
dar e voar” sobre fundos 
de areia e cascalho próxi-

mos a recifes ou costões rocho-
sos. Pode se deslocar tanto para 
frente como para trás à procura 
de crustáceos como alimento pre-
ferencial. Quando assustado abre 
suas “asas” como um sistema de 
defesa. É um bicho raro na colu-
na d’água e usa as “asas” para 
planar em direção ao fundo. Que 
bicho é esse?

 Mande sua resposta para o 
email quebichoeesse@maraden-
tro.org.br, com o nome popular 
ou científico do bicho. Os cinco 
primeiros leitores que acertarem 
terão seus nomes celebrados na 
próxima edição do InForMar . ▲Si
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“Que bicho é esse” da edição 
anterior do InforMar:

Polvo
Nome científico: 
Octopus vulgaris.

Leitor vencedor: 
Gonzalo Abio
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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).

Por Heraldo Carvalho
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“Em 16/05/08 encontrei esta moreia numa enseada com um anzol na 
boca, em tremendo sacrifício. Infelizmente as moreias têm a fama de 
“morderem” os mergulhadores e caçadores, com a qual não posso 
concordar. Acho que são até bem tolerantes e sofrem injustamente 
pela sua fama, inclusive sendo mortas desnecessariamente. Esta se 
aproximou com delicadeza, e ficava, a cada vez que me aproximava, 
como que querendo uma solução para sua dor.” ▲
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Mergulhando CoM

a CiênCia
Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhado-

res, iremos explorar e compartilhar com você novas facetas do mundo marinho. 
Além de “InForMar”, queremos também proporcionar-lhe a oportunidade de mer-
gulhar no ambiente científico. Então, bons mergulhos!

Por Simone Marques 

A entrevistada desta edição é a 
mergulhadora Karoline Meyer. 
Além de praticante de apneia e 
recordista em marcas mundiais 
para o Brasil, Karol é instrutora 
de mergulho e está sempre ligada 
à preservação dos oceanos. Den-
tre seus recordes,  está o de 2009, 
quando se tornou o ser humano 
com o maior tempo de apneia no 
mundo, com incríveis 18 minutos 
e 32 segundos sem respirar, além 
de descer à profundidade de 100 
metros!

InForMar – Mergulhando como 
um “peixe”, depois de bater vá-
rios recordes qual é a sua maior 
paixão no mar?

Karol Meyer – Sempre fui apai-
xonada pelo fundo do mar, e ain-
da muito pequena eu mergulha-
va no livro “Segredos do fundo 
do mar” e nos filmes de Jacques 
Cousteau. Desenvolvi a habili-
dade de mergulhar em apneia 
porque passei a imaginar o que 
eu poderia ver debaixo da água. 
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Meus cadernos da escola e agen-
das possuíam desenhos de peixes 
e uma mergulhadora: era como 
uma imagem do que eu gostaria 
de fazer, de poder observar toda 
a vida marinha. Tenho uma gran-
de atração por meros, garoupas, 
badejos, budiões, tartarugas de 
couro, polvos, arraias, baleias, 
golfinhos e tubarões, mas tudo 
é emocionante debaixo da água. 
Outra grande atração é, sem dú-
vida, a profundidade: não tenho 
palavras para explicar, mas tocar 
os 100 metros de profundidade 
em Bonaire foi uma experiência 
única!

InForMar – Muitos pesquisado-
res utilizam o mergulho autô-
nomo e/ou apneia para diversos 
estudos científicos, como por 
exemplo censos visuais subaquá-
ticos, coletas de organismos e mo-
nitoramentos. Entre as técnicas 
de apneia que você pratica e en-
sina, qual você recomenda para o 
mergulho científico utilizado nas 
pesquisas subaquáticas? E quais 
os cuidados necessários para a 
prática desse mergulho com se-
gurança?

Karol Meyer – Como a pesqui-
sa se caracteriza por vários mer-
gulhos diários, não envolvendo 

grandes profundidades, o ideal 
seria desenvolver um treinamen-
to para poderem realizar estes 
mergulhos com o maior confor-
to possível, tendo um controle 
do tempo de fundo e um correto 
repouso na superfície, evitando 
grande acúmulo de CO2.
Outro ponto importante envol-
ve exercícios fora da água, pois 
pode parecer paradoxal, mas 
para fazer uma boa apneia você 
precisa aprender a ventilar corre-
tamente!
O treinamento é um dos princi-
pais fatores de segurança, além 
de praticar em dupla e de utilizar 
uma faca para se liberar de linhas 
e redes, pois, infelizmente, temos 
muitas no fundo do mar e não 
são somente os peixes que nelas 
ficam presos.

InForMar -  Conte-nos uma ex-
periência com a vida marinha 
que foi inesquecível durante seus 
mergulhos em apneia.

Karol Meyer – São várias... difícil 
escolher... meros, tubarões, pei-
xes-boi ... Mas talvez esta tenha 
sido a de maior interação: mer-
gulhei num tanque onde haviam 
cinco peixes-boi adultos. Desci ao 
fundo para observá-los por baixo, 
quando percebi que todos come-
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çaram a descer. Eram toneladas! 
Eles se aproximaram, curiosos, 
e eu não tinha por onde passar 
para voltar à superfície. Como o 
corpo desses animais é enorme, 
parecia que eu estava passando 
em rolos compressores. Devagar 
consegui passar entre um e ou-
tro, e retornei à superfície. De re-
pente um deles me abraçou (ele 
era enorme!) e com as suas patas 
pegou meu braço esquerdo e me 
deu um enorme beijo no rosto! 

InForMar – A capacidade fisioló-
gica humana de apneia por mais 
de cinco minutos exige técnicas e 
treinamentos adequados. Com a 
marca de 18 minutos e 32 segun-

dos você bateu o último recorde 
de apneia estática. Como foi esse 
desafio para você durante a pro-
va, e como se sente depois desse 
mérito alcançado?

Karol Meyer – Foram necessá-
rios alguns meses de treinamen-
to específico em apneia estática e 
também mental. Eu já estava fa-
zendo 7’30” facilmente e poderia 
ter feito um recorde continental 
próximo dos 8’00” sem ventilar 
com oxigênio puro,  mas tive que 
optar entre este e o mundial pelo 
Guinness Book ™. 
Eu estava bem “desligada” por-
que sabia que o tempo submer-
sa seria grande. Alguns sinais 

Freediving Adventures – mergulho no naufrágio 
Hilma Hooker – Bonaire www.karolmeyer.com.
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foram combinados, a partir dos 
8 minutos e defini três tempos 
importantes onde eu decidiria, 
de acordo com o meu estado, se 
iria prosseguir ou não, fazendo 
um sinal específico para a segu-
rança, o juiz e as testemunhas. Os 
tempos foram 11, 13 e 15 minu-
tos. Caso eu ultrapassasse este 
último, seguiria para superar as 
marcas de atletas do masculino, 
como o mágico David Blaine, o 
alemão Tom Sietas e o italiano 
Gianluca Genoni, este último 
com 18 minutos e 03 segundos.
No início apliquei técnicas do 
yoga de concentração e lembro-
me somente de estar muito feliz 
por conseguir ficar tanto tempo 
debaixo da água sem sofrimento. 
No final me mantive alerta para 
não errar a saída. É um momento 
difícil decidir a hora de sair...

InForMar– Você acha que os pro-
jetos de educação ambiental e 
preservação voltados para nossos 
recursos marinhos estão sendo 
suficientes para proteger as espé-
cies exploradas e ameaçadas?

Karol Meyer – Tive a oportuni-
dade de conhecer e conversar 
com a Dra. Sylvia Earle, recente-
mente em Bonaire. Através deste 
contato percebi ainda mais que o 

Acesse www.maradentro.org.br
ou pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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assunto é grave, gravíssimo, mas 
que ainda podemos fazer algo: 
criar mais áreas de proteção, 
como os parques e reservas mari-
nhos, intensificar a fiscalização e, 
é claro, reforçar também a educa-
ção nas escolas e fora delas, por-
que, infelizmente, nem todos têm 
acesso à escola no Brasil. Aqui 
em Florianópolis o que mais nos 
entristece é ver que a Ilha do Ar-
voredo, que foi transformada em 
reserva, virou o maior pesqueiro 
para as empresas de pesca de Ita-
jaí e Governador Celso Ramos. 
Antigamente, quando era per-
mitido o mergulho, os próprios 
mergulhadores ajudavam na 
preservação da região. Hoje, a 
ilha tem pouca fiscalização e os 
barcos se aproxzimam durante a 
madrugada, lançando redes. Isto 
mesmo, colocando redes de pesca 
ao seu redor! Somente dois bar-
cos foram pegos e autuados até 
hoje. Acredito que o es- t u d o 
e a criação de recifes ar-
tificiais, à exemplo do 
que fizeram no litoral 
do Paraná, auxiliará 
na recuperação das 
espécies e evitará o 
arrasto dos barcos 
pesqueiros. Fazer 
a sua parte no dia 
a dia, denunciar, 

questionar e exigir, participar da 
divulgação e informação aos mais 
jovens e fazer uma consciente es-
colha política certamente já é um 
grande avanço. Os oceanos são 
um exemplo de resiliência: basta 
darmos uma chance para vermos 
a vida novamente brotar. ▲
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“...em Florianópolis o 
que mais nos entristece 
é ver que a Ilha do Ar-
voredo, que foi trans-
formada em reserva, 
virou o maior pesquei-
ro para as empresas de 
pesca...”


