
N°05 Março 2010

Curiosidades Sub
A Poluição Marinha e os 
Recifes de Coral

Mergulhando
com a Ciência

Entrevista com o Ictiólogo 
Alfredo Carvalho Filho

Foto Curiosa!
Que bicho é esse?

E MAIS...

Foto Sub ID: 
Esponjas

www.maradentro.org.br



2

Editorial
Olá Leitor!

A revista eletrônica InFor-
Mar é uma publicação do 
Instituto Mar Adentro, 

que visa difundir o conhecimen-
to científico sobre o mundo mari-
nho para o grande público, pois é 
principalmente através do acesso 
à informação que se inicia o ca-
minho para uma mudança de ati-
tude das pessoas. Conhecendo os 
valores de nossas riquezas pode-
mos amá-las de forma integral e, 
assim, preservá-las. Com edições 
bimestrais, iremos não só levar 
notícias, mas também contar com 
a sua participação na reconstru-
ção do conhecimento.
Seja Bem vindo!

ÍNDICE:
1.Curiosidades Sub........................
2.Foto Sub ID..................................
3.Que bicho é esse?........................
4.Foto curiosa.................................
5.Mergulhando com a Ciência ....

EDIÇÃO

Instituto Mar Adentro

www.maradentro.org.br
maradentro@maradentro.org.br

O Instituto MAR ADENTRO: Promoção 
e gestão do conhecimento de ecossiste-
mas aquáticos, é uma associação civil, 
de direito privado, sem fins lucrativos e 
econômicos, com sede na cidade do Rio 

de Janeiro - RJ

3
7
10
11
12

Editor Chefe:
Yeda Aguiar

(yeda.aguiar@gmail.com)

Corpo Editorial:
Aline Aguiar

(a_a_aguiar@yahoo.com.br)

João Paulo Machado Torres 
(jptorres@biof.ufrj.br)

Petrus Galvão
(mgpetrus@yahoo.com.br)

Simone Marques
(simonemarbio@gmail.com)

Arte e Design:
Alexandre Arrigoni

(a.arrigoni@hotmail.com)

Foto da capa:
Aline Aguiar



3

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 In-

ForMar, oferecendo-lhe a oportunidade de desvendar alguns temas intrigantes. A 
cada edição, um pesquisador é convidado a apresentar questões instigantes sobre 
vida marinha. 

Por José Renato Correia (jose.bcorreia@ufpe.br)

Além do aquecimento global, a poluição marinha tam-
bém afeta as comunidades de corais dos recifes

Todos nós já ouvimos falar 
que o aumento da tem-
peratura do planeta está 

afetando os corais em seu cres-
cimento. Aliás, ultimamente, o 
aquecimento do planeta e as suas 
implicações estão sendo inten-
samente discutidos, haja vista a 
repercussão da COP 15 (Confe-

rência da ONU sobre Mudan-
ças Climáticas). Na verdade, o 
aumento da concentração na at-
mosfera de gases estufa (entre 
eles o CO2) é o que está afetando 
os corais, que são os responsá-
veis pela construção do ecossis-
tema mais diverso do planeta: os 
recifes de coral. E isso se dá tan-
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to pelo efeito térmico, pois esses 
animais são muito sensíveis ao 
aumento de temperatura, como 
pelo dano químico, uma vez que 
o aumento de CO2 causa também 
a acidificação dos oceanos, com-
prometendo assim o sistema-
carbonato oceânico, importante 
na formação dos esqueletos dos 
corais (constituído de carbonato 
de cálcio). Porém uma ameaça 
tão danosa quanto os gases estu-
fa, mas também tão sutil quanto 
uma água-viva, ainda não des-
pertou esforços massivos de re-
mediação e vem atingindo esses 
animais: a poluição marinha.
 A poluição marinha, seja 
ela oriunda das descargas de es-
gotos domésticos, dos efluentes 
industriais e agrícolas, ou dos 
derramamentos de petróleo, tem 
causado aos corais diversos da-
nos eco-fisiológicos, influencian-
do desde processos celulares até 
a relação com as algas que vivem 

em seu interior (simbiontes), as 
zooxantelas. Os compostos pro-
venientes dessas fontes podem 
causar branqueamento dos corais 
adultos pela morte das zooxan-
telas, além de causar necrose do 
tecido coralíneo, e até matar por 
completo o indivíduo. São esses 
danos diretos aos indivíduos 
adultos que podem estar causan-
do a diminuição da população 
coralínea, mesmo em locais onde 
as práticas conservacionistas dos 
recifes e o turismo controlado são 
realizados. Contudo, não só aos 
corais adultos a poluição mari-
nha representa um sério risco. 
 Pouca gente sabe, mas 
antes de obter aquela estrutura 
forte e maciça os corais começam 
como pequenas larvas, que se 
movimentam pela coluna d’água 
até encontrarem um local pro-
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pício para se assentar e começar 
sua transformação em pólipos, 
que fundarão o coral adulto. É 
justamente nessa fase crucial de 
desenvolvimento que podem 
agir muitas substâncias poluido-
ras. Elas podem influenciar no 
delicado mecanismo de reconhe-
cimento do substrato por parte 
das larvas, fazendo com que elas 
assentem em locais pouco vanta-
josos para sua sobrevivência. A 
poluição também pode prejudi-
car o mecanismo de metamorfo-
se larval (transformação da larva 
em pólipo), impedindo ou retar-
dando a chegada desse animal 

à fase adulta, ou causando má-
formações, tornando-o mais vul-
nerável a predadores. E ainda, 
pode modificar o padrão natató-
rio dessas larvas, influenciando a 
distribuição vertical e horizontal 
no ambiente recifal dos adultos. 
Não “satisfeitas”, essas substân-
cias ainda afetam os jovens póli-
pos, desintegrando o seu tecido e 
expondo seu esqueleto, afetando 
também as zooxantelas que co-
meçam a colonizar o coral.  
 Então, quando não estão 
agindo nos corais adultos, os po-
luentes atuam nos seus estágios 
iniciais de vida, causando a dimi-
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nuição do sucesso reprodutivo, 
fazendo com que cada vez menos 
larvas cheguem às fases finais de 
desenvolvimento e deem conti-
nuidade aos processos de recu-
peração dos recifes. 
 Enquanto tentamos ain-
da definir metas para emissões 
de gases estufa, os esforços de 
fiscalização, monitoramento e 
pesquisa dos níveis de poluição 
marinha em ambientes recifais 
permanecem insuficientes. Mais 
estudos devem ser realizados 
para que em vez de discutirmos 
somente o que afeta o clima do 
planeta, não nos esqueçamos de 
discutir como evitar que outro vi-
lão, a poluição marinha, destrua 
um dos mais importantes orga-
nismos formadores dos recifes na 
Terra: o coral. ▲

Pólipo primário do coral Acropora tenuis, com tecido destruído pela ex-
posição a agrotóxicos. Fonte: Watanabe e colaboradores ( Journal of  Ex-
perimental Marine Biology and Ecology, v. 339, n. 2, p. 177-188 - 2006). 

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 Daniela Batista e Aline Aguiar

ID – PORIFERA - 
ESPONJAS

Nome vulgar: 
Esponja Vaso

Nome Científico: 
Xestospongia muta

Fotógrafa: 
Aline Aguiar

As esponjas surgiram há 
cerca de um bilhão de 
anos e são consideradas 

pelos cientistas como os animais 
multicelulares mais primitivos, e 
estão entre os organismos mais 
simples (com menos complexida-
de estrutural) que já habitaram a 
Terra. Suas células são altamente 
independentes umas das outras 
e não formam tecidos ou órgãos 
verdadeiros. O plano corporal 
das esponjas é construído ao re-
dor de um sistema de canais e 
perfurado por poros. Esse jeitão 
permite o fluxo da água pelo cor-
po destes animais. A água entra 
através dos poros e é movimen-
tada unidirecionalmente por cé-
lulas flageladas, chamadas coa-
nócitos. A maioria das espécies 
possui muitos orifícios para saí-
da da água, que são conhecidos 
como ósculos. No entanto, algu-
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mas esponjas têm um único óscu-
lo, que é facilmente identificável, 
pois é o maior orifício corporal. 
Durante o percurso da água den-
tro do corpo do animal, a esponja 
filtra seu alimento (partículas em 
suspensão), além de obter o oxi-
gênio e liberar suas excretas. Seu 
corpo é macio e suportado por 
estruturas semelhantes a agu-
lhas, chamadas de espículas. Há 
também esponjas que são susten-
tadas apenas por fibras proteicas. 
Estas espécies são muito conheci-
das até por quem não mergulha, 
pois são usadas no nosso dia-dia 
como artefato para banho ou lim-
peza doméstica. O grupo das es-
ponjas é um dos mais abundantes 
em diversos ecossistemas ma-
rinhos, e é encontrado também 
no ambiente de água doce. São 
seres sésseis e sem movimento 
aparente. A maioria vive fixada 
a substratos duros como rochas 
e recifes, mas algumas também 
são encontradas em sedimento 
arenoso. Muitas esponjas são pe-
quenas, enquanto outras podem 
passar de um metro de altura e 
diâmetro. Suas formas podem 
ser tubulares, maciças, eretas, in-
crustantes ou ramificadas e suas 
cores também variam considera-
velmente! A identificação das es-
pécies não é uma tarefa fácil, pois 

muitas possuem cor e forma si-
milares. Na maioria dos casos, os 
pesquisadores coletam o material 
para análise em laboratório. São 
feitos então cortes do tecido da 
esponja para visualização das es-
pículas e do esqueleto no micros-
cópio. As fotografias também são 
muito utilizadas na identificação, 
pois preservam informações so-
bre a forma e a cor do indivíduo 
coletado. Esse registro é mui-
to importante, visto que para o 
transporte e armazenamento as 
esponjas são imersas em produ-
tos químicos que alteram algu-
mas destas características. Mas 
existem espécies comuns que são 
fáceis de serem identificadas vi-
sualmente, pois são encontradas 
normalmente com padrões con-
sistentes de forma e cor! Um bom 
exemplo é a chamada esponja 
“vaso”, Xestospongia muta. Nor-
malmente com cor variando de 
marrom avermelhado a bege, a 
X. muta é facilmente identificada 
pela sua forma de barril, vaso ou 
vulcão. A esponja vaso alcança 
mais de 50 cm de altura por 30 
cm de diâmetro e seu ósculo va-
ria de 2 a15 cm de diâmetro. De-
vido ao seu grande tamanho, a X. 
muta serve de abrigo para muitas 
espécies de crustáceos, polique-
tos e até peixes. Sua distribuição 
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geográfica inclui águas do Brasil 
e do Caribe.
 A foto escolhida traz uma 
imagem da Xestospongia muta 
a 25m de profundidade sobre 
substrato rochoso, compondo 
uma bonita cena com outros or-
ganismos bentônicos. A imagem 
foi registrada no Arquipélago de 
Fernando de Noronha em 2008 
pela bióloga Aline Aguiar. Essa 
espécie é bastante comum nas 
águas do arquipélago e normal-
mente é um bom motivo para be-
las fotos.▲

Foto ilustrativa de um coral verdadeiro
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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 : Corais Verdadeiros ou 
Pétreos

A identificação das espé-
cies de corais verdadeiros 
pode ser feita com base 

no padrão de distribuição dos 
pólipos, forma, cor e tamanho 
das colônias. Entretanto, essa ta-

refa pode não ser fácil. Nesses ca-
sos, o esqueleto interno calcário 
é importante para a identificação 
das espécies e muitas vezes os 
pesquisadores precisam utilizar 
microscópios para visualizar de-
talhes. Mas não desanime, com 
um pouco de prática você será 
capaz de reconhecer algumas das 
espécies mais comuns em nosso 
litoral!
 Dica: Faça registros tanto 
da colônia inteira (ou indivíduo, 
no caso dos solitários), quanto 
dos pólipos na função macro. 
Use o flash para ressaltar a cor e, 
se possível, utilize algum objeto 
para servir como referência de 
medida.▲
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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

Em recifes de corais do oce-
ano Atlântico, desde a Fló-
rida até o sul do Brasil, esse 

bicho pode aparecer nos seus 
mergulhos com até 6 cm de com-
primento. Possui a cabeça em 
forma de seta e pode se esconder 
durante o dia em esponjas e co-
rais. Durante a noite, com suas 
longas pernas e cores vibrantes, 
pode ser encontrado fazendo 
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“Que bicho é esse” da edição 
anterior do InforMar:

COIO

Nome científico: 
Dactylopterus volitans 

Leitores vencedores: 

Jones Santander
Marcus Vinícius Nogueira 

limpezas em outros bichos. Que bicho é esse?
 Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.
org.br, com o nome popular ou científico do bicho. Os cinco primei-
ros leitores que acertarem terão seus nomes celebrados na próxima 
edição do InForMar .▲

Simone Marques
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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 Aline Aguiar

Aline Aguiar

“O fundo do mar sempre nos reserva uma surpresa agradável! Em alguns anos de 
carreira, como bióloga marinha, já tive a oportunidade de presenciar muitas cenas 
inusitadas e interessantes. Mas uma destas me deixa intrigada até hoje. Em um dos 
meus mergulhos em Fernando de Noronha para amostragem de raias prego, me 
deparei com essas duas enormes fêmeas deitadas formando um “X”. Alguns mer-
gulhadores pensaram que era um casal copulando, mas não.... eram apenas duas 
fêmeas repousando sobre o fundo. O que será que tinha de especial naquele lugar? 
Uma estação de limpeza? Pena que tivemos que continuar o mergulho e a minha 
curiosidade perdura até hoje.” ▲
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Mergulhando CoM 
a CiênCia
Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores, iremos ex-

plorar 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 Simone Marques 
O entrevistado desta edição é o 
biólogo e ictiólogo Alfredo Car-
valho Filho, autor do livro ‘Pei-
xes da Costa Brasileira’. Especia-
lista em identificação de peixes, 
contribui para diversos museus, 
revistas, livros e artigos nacio-
nais e internacionais.

InForMar – Conte-nos como e 
quando começou sua jornada de 

estudos com os peixes marinhos.

Alfredo Carvalho Filho – Bom, 
começou faz 50 anos, hehehe! 
Meu pai adorava pescar e saía 
todo final de semana para pes-
car no Guarujá. Como eu gos-
tava muito de bichos em geral, 
acompanhava-o, e assim fui gos-
tando da diversidade: cada lu-
gar tinha peixes diferentes! Mais 
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Chaetodipterus faber
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tarde, aos 18 anos, fiz Biologia 
na USP e marketing na ESPM, e 
daí para frente, com filhos e ati-
vidade profissional (sou publici-
tário), fui sempre dando um jeito 
para continuar minhas pesquisas 
e estudos sobre peixes, que pas-
saram a ser a minha paixão. O 
ponto alto da “largada” mesmo 
foi a publicação da primeira edi-
ção de “Peixes, Costa Brasileira”, 
em 1992. A partir de então, meu 
interesse por publicações científi-
cas aumentou, com consequente 
aproximação do mundo acadê-
mico. Mas, por não ser profissio-
nal atuante na área, passei a ser 
considerado um leigo competen-
te e inofensivo. E daí para frente 
foi, e é, tudo muito agradável e 
prazeroso.

InForMar – Atualmente, quan-
tas espécies de peixes marinhos 
estão registradas para a costa 
brasileira? Quantos registros de 
espécies novas têm surgido nos 
últimos anos?

Alfredo Carvalho Filho – Bem, 
a quantidade de registros cres-
ce dia-a-dia, literalmente! Só na 
semana de 11 a 18 de Dezembro 
do ano passado, novos estudos 
apontaram mais cinco espécies 
ainda não registradas para o 

Brasil, por exemplo! Meu último 
“balanço” neste tema dá conta 
de ao menos 1400 espécies mari-
nhas, número que tranquilamen-
te chegará aos 1700 nos próximos 
10 anos. Isso se deve à contínua 
prospecção que vem sendo reali-
zada em águas profundas, princi-
palmente. Mas mesmo em águas 
rasas a quantidade de espécies 
não descritas é grande, com cer-
ca de 45 espécies de peixes reci-
fais e pelo menos outras dez de 
peixes de fundos inconsolidados. 
Para vocês terem uma idéia, en-
tre 2001 e 2009 foram descritas 38 
espécies novas, das quais nove 
de águas profundas! E mais de 
50 novos registros de espécies 
já descritas no mesmo período, 
para nossas águas!

InForMar – Muitas espécies de 
peixes recifais têm sido bastante 
exploradas pela pesca ao longo 
das últimas décadas. Qual a sua 
opinião sobre o grau de ameaça 
que estas espécies estão sofren-
do? 

Guy Marcovaldi/Projeto Tamar
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Alfredo Carvalho Filho –Tris-
te, para dizer pouco! Inúmeras 
espécies simplesmente desapa-
receram em termos comerciais e 
dezenas estão seriamente ame-
açadas. As razões são as mais 
variadas, desde pesca excessiva 
à poluição, de exploração imo-
biliária ao assoreamento, etc. 
Entretanto, com muita gente tra-
balhando firme para isso, já há si-
nais de recuperação em algumas 
áreas, como tem sido provado 
por especialistas como Beatrice 
Padovani Ferreira e Mauro Mai-
da para a região de Tamandaré, 
PE. A pesca esportiva tem contri-
buído muito para a fiscalização, 
assim como o mergulho esporti-

vo, pois representam mais gente 
embarcada cuidando de peixes e 
com consciência ambiental cada 
vez maior. Creio que apenas com 
muito esforço, como ampliar a 
conscientização ecológica e fisca-
lizar de verdade, é que podere-
mos evitar o pior. 

InForMar– O seu livro Peixes da 
Costa Brasileira, é um dos mais 
consultados e indicados pelos 
pesquisadores, mergulhadores e 
pescadores no Brasil. Depois da 
última edição desse livro, qual 
será a sua próxima obra?
 
Alfredo Carvalho Filho – É ver-
dade, “Peixes” vendeu mais de 
18 mil exemplares em suas três 
edições. Os próximos projetos 
passam pelo livro, “Peixes Re-
cifais do Brasil”, em fase final, 
em que sou co-editor e “Peixes 
Oceânicos da Costa Brasileira”, 
em que apresentamos uma visão 
sobre espécies de águas abertas. 
Além destes, há ainda um pro-
jeto sobre peixes comerciais, ou-
tro sobre peixes de profundida-
de e a quarta edição de “Peixes, 
Costa Brasileira”, mais uma vez 
ampliada e atualizada. E artigos, 
muitos artigos! ▲
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Myripristis jacobus
Fotografa: Aline Aguiar


