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 O Instituto Mar Adentro desde maio de 2009 vem 
revolucionando o jeito de fazer divulgação científica sobre o 
mundo marinho, através de publicações trimestrais da revista 
eletrônica InForMar. Com lindas imagens subaquáticas, seções 
de conteúdo instigante e grande interatividade com os leitores, a 
revista InForMar tem como principal missão tornar cada vez mais 
prazerosa a reconstrução do conhecimento sobre os nossos mares!

 Nesta edição confira novas matérias escritas por 
pesquisadores e mergulhadores, além de seções com muita arte e 
fotografia. 

 Seja bem vindo e boa leitura!

E d i t o r i a l
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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 prati-

ca 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. 
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Branqueamento de Corais
Por: Aline MArtinez (Aline.MArtinez@PontAdePirAngi.org.br)

Muitas pessoas já ouviram falar do 
fenômeno “branqueamento de 
corais”, entretanto nem todos en-

tendem ao certo o processo biológico que ele 
representa. Assim, vamos explicar uma rela-
ção ecológica extremamente importante para 
os corais, na tentativa de esclarecer o que é o 
branqueamento e porque recebeu este nome.
 Os corais são animais que vivem em colô-
nias formando grandes barreiras que servem 
de proteção para o litoral, além de abrigar 
uma grande diversidade de espécies. Estes 
animais apresentam uma estreita associação 
com algumas microalgas, chamadas zoo-
xantelas, que vivem dentro de seu corpo e 
são seus principais fornecedores de alimento 
que, por sua vez, servem de abrigo para es-
sas microalgas. Quando a temperatura da 
água do mar se eleva muito, as zooxantelas 
produzem substâncias tóxicas, fazendo com 

que os corais as expulsem de seus corpos e, 
assim, os dois podem morrer. Este fenômeno 
é chamado de branqueamento dos corais, pois 
eles perdem cor ao expulsarem as microalgas.
O branqueamento vem ocorrendo e devastan-
do recifes de corais em todo o mundo desde os 
anos 80. No Brasil, eventos desse tipo têm sido 
observados desde 1993, com registros em São 
Paulo, Bahia, Pernambuco e Atol das Rocas.
A equipe de Biologia do Projeto Ponta de 
Pirangi (RN) – “Conhecendo e Preservan-
do seus Recifes Costeiros” está pesquisando 
os animais bentônicos, ou seja, aqueles que 
vivem no fundo do mar, e vem realizando 
avaliações sobre a saúde dos corais na região 
de Pirambúzios e Pirangi. Os mergulhadores 
já registraram muitos corais branqueados, 
possivelmente devido às altas temperatu-
ras do mar registradas no verão passado.
A explicação para este fenômeno pode estar 

Coral saudável da espécie 
Siderastrea stellata.
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Coral branqueado da espécie Siderastrea stellata.
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relacionado aos efeitos do El Niño e/ou do 
aquecimento global, que provocam o aumento 
na temperatura do oceano. No início de Março 
de 2010, a temperatura da água chegou a atin-
gir 34°C, quando o normal seria de no máxi-
mo 29°C. Um outro efeito também observado 
foi o aumento no nível de salinidade devido à 
evaporação maior da água do mar. O nível de 
salinidade considerável é de 36 ppm, enquanto 
que neste verão atingiu a marca de 39 ppm.
No momento, os biólogos estão monitoran-
do os corais branqueados para verificar uma 
possível recuperação. A melhora na saúde 
desses animais depende de diversos fato-
res, como tamanho da colônia, espécie de 
coral e características do meio ambiente.
Por exemplo, corais mais antigos, que já 
apresentam grandes colônias, podem se recu-

 Acima e abaixo: Coral-de-fogo saudável 
da espécie Millepora alcicornis.
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perar mais facilmente do que corais jovens, 
que são colônias pequenas. Além disso, es-
pécies do tipo incrustante, ou seja, aquelas 
que formam uma camada sobre o substrato, 
geralmente apresentam uma alta taxa de so-
brevivência após eventos de branqueamento. 
O ambiente em que o coral vive também irá 
influenciar na sua recuperação. A poluição 
e o excesso de material em suspensão, den-
tre outros fatores, prejudicam naturalmen-
te estes animais e comprometem também 
a recuperação das colônias branqueadas.
Os corais tornam-se mais sensíveis após o 
branqueamento, ficando vulneráveis à doen-
ças. Além disso, podem apresentar dificul-
dades no seu crescimento e reprodução, pois 
quando perdem suas microalgas têm o funcio-

namento natural de seu organismo prejudicado.
É difícil prever se os corais irão se recupe-
rar e o tempo que podem levar para tal. En-
tretanto, podemos  ajudar,  mantendo uma 
conduta consciente no habitat desses seres 
tão sensíveis, tentando assim proporcionar  
melhores condições para sua recuperação.
O Projeto Ponta de Pirangi é realiza-
do pela ONG Oceânica com o patrocí-
nio da Petrobras, através do Programa 
Petrobras Ambiental, e parceria com di-
versas entidades públicas e privadas.

Coral-de-fogo branqueado da 
espécie Millepora alcicornis. 
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 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. 

CondríCties

Raias 

Foto sUB id
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noME vulgar: Raia Prego, Lixa ou 
Manteiga
noME CiEntíFiCo: Dasyatis americana
FotógraFa: Aline Aguiar

Os peixes cartilaginosos da classe dos condrícties incluem 
espécies de tubarões, raias (ou arraias) e quimeras. São 
animais considerados “primitivos”, pois não sofreram 

muitas transformações desde seu surgimento nos mares há mais 
de 400 milhões de anos, na era geológica. A principal caracterís-
tica do grupo é ter um esqueleto interno feito de cartilagem. Além 
disso, possuem “escamas” diferenciadas, chamadas de dentículos 
dérmicos, que conferem uma superfície corporal áspera a esses 
peixes. Possuem ainda um sistema sensorial denominado “Am-
polas de Lorenzini” que serve para percepção de campos elétri-
cos. Uma curiosidade é que, diferentemente dos peixes ósseos, 
não existem espécies herbívoras ou onívoras. Os condrícties, em 
sua maioria, são caçadores carnívoros, porém são conhecidos 
também como animais necrófagos, parasitas e até filtradores que 
se alimentam de plâncton. Vamos nos concentrar agora nos con-
drícties que são comumente encontrados pelos mergulhadores: os 
tubarões e raias. A teoria mais aceita pelos pesquisadores indica 
que as raias evoluíram a partir de espécies de tubarões ancestrais, 
mas, apesar disso, existem algumas características gerais do corpo 
destes animais que permitem diferenciá-los prontamente. O cor-
po dos tubarões pode ser facilmente delimitado em cabeça, tron-
co e região caudal e, em sua maioria, é fusiforme. Já as raias são 
deprimidas dorso-ventralmente e a região da cabeça e das nada-
deiras peitorais são fusionadas formando um grande disco. Além 
disso, as espécies de tubarões são predominantemente pelágicas 
(vivem na massa d’agua), enquanto a maioria das raias vive as-
sociada ao substrato, onde buscam seu alimento, composto prin-
cipalmente por moluscos, crustáceos, vermes e pequenos peixes.
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Existem cinco grandes agrupamentos taxonômicos de raias, e 
as espécies de espinho são algumas das mais populares entre 
os mergulhadores. Dentre elas estão as mantas, chitas e prego. 
As raias de espinho são prontamente identificadas pela cauda 
em forma de chicote e, na grande maioria das vezes, com a 
presença de um ferrão (ou espinho). Uma figura bastante co-
mum no litoral brasileiro são as raias prego ou lixa (gênero 
Dasyatis). Sete espécies de Dasyatis ocorrem em nossa costa. 
São animais que têm disco em forma de losango, de colo-
ração cinza com tons variando entre claro, escuro, oliváceo 
e marrom. Possuem ainda uma longa cauda com a presença 
de um notável espinho serrilhado usado para defesa. Estes 
animais são bastante parecidos uns com os outros, e para sua 
correta identificação o mergulhador tem que ter um olhar 
atento! O que diferencia as espécies é o padrão de distribui-
ção de alguns dentículos dérmicos, chamados de tubérculos, 

Dasyatis americana com 
detalhes da membrana 
caudal.
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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@maradentro.org.br (for-
mato jpeg em alta resolução) e sua foto 
poderá ser publicada na revista InForMar. 
Junto com o arquivo conte-nos um pouco 
da história da foto (máximo de 5 linhas).
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na superfície dorsal do disco, e a presença de 
uma membrana dérmica na região dorsal e/ ou 
ventral da cauda. Uma raia bastante observa-
da é a Dasyatis americana, que é identifi cada 
por apresentar uma membrana dérmica so-
mente na superfície ventral da cauda, além de 
ter tubérculos formando três linhas no disco, 
sendo uma longa central e duas curtas na re-
gião das escápulas. É uma espécie que atinge 
quase dois metros de largura de disco e vive 
em águas costeiras e rasas. Comumente en-
contrada em águas tropicais e subtropicais do 
Atlântico Oeste, sua distribuição vai desde o 
estado de Nova Jersey (EUA) até São Paulo 
(Brasil). Também é muito abundante no Cari-
be e em ilhas oceânicas brasileiras, como Fer-
nando de Noronha e Atol das Rocas. São ani-
mais que costumam cobrir a si próprios com 
areia e cascalho quando em repouso no fundo 
do mar e sua dieta é principalmente compos-
ta por crustáceos, vermes e pequenos peixes.
A foto escolhida traz a imagem Dasyatis 
americana no Arquipélago de Fernando de 
Noronha. A cena foi registrada a 12m de 
profundidade na localidade conhecida como 
“Ilha do Meio” pela bióloga Aline Aguiar 
em 2008. Esta espécie é a raia mais comum 
nas águas do arquipélago e normalmen-
te é um bom motivo para belas imagens.

Close-up evidenciando o espinho e a mem-
brana caudal de Dasyatis americana.
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Tema da próxima edição 
da foto Sub ID: 

Equinodermos – Estrelas do mar

Muitas estrelas do mar podem ser identifica-
das por apresentarem características fáceis de 
serem captadas numa foto. O uso de uma lente 
close up é ideal para registrar os detalhes da 
superfície corporal das espécies. Este tipo de 
lente também é importante para evidenciar o 
arranjo dos ossículos calcários na superfície do 
animal, que são indispensáveis para a correta 
identificação. Embora algumas espécies apre-

sentem o mesmo padrão de cores, o registro 
desta característica também pode auxiliar mui-
to na diferenciação das estrelas. Além disso, o 
formato e o tamanho do disco central e dos 
braços também variam muito dentro do grupo. 
Uma dica: Não se esqueça de tirar uma foto 
que apareça o número exato de braços e 
como se dá o seu arranjo no entorno do disco. 

Foto ilustrativa de uma espécie 
de estrela do mar.
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Divulgue sua MARCA, PRODUTOS e 

CURSOS na revista eletrônica

InForMar. 
Através do conteúdo instigante 

sobre o 

mundo marinho, belas imagens e 

interatividade com os leitores, 

InForMar é o veículo certo de divul-

gação para sua empresa.

Entre em contato com nossa 

equipe e saiba como!

Escreva para 
maradentro@maradentro.org.br
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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
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Um bicho tropical encontrado em 
recifes de corais em áreas rasas ou 
em costões rochosos. Essa espécie 

apresenta diversas variações de cores, com 
a parte inferior do seu corpo marrom e a su-
perior podendo ter coloração rosa, magenta 
ou púrpura. Alimenta-se principalmente de 
peixes e crustáceos. Para capturar suas presas 

esse bicho utiliza células tóxicas existentes 
nos tecidos da parte superior do seu corpo. 
As toxinas presentes nessas células são bas-
tante estudadas pela indústria farmacêutica 
e outras pesquisas médicas. Infelizmente é 
um bicho que foi muito explorado no lito-
ral brasileiro e atualmente encontra-se na 
lista de espécies ameaçadas nos nossos ecos-
sistemas marinhos. Que bicho é esse?
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QuE biCho é EssE ?  
da edição anterior do InForMar: 

Peixe Lua

Nome científico:
Mola Mola. 

Mande sua resposta para o email 
quebichoeesse@maradentro.org.br, com o 
nome popular e científico do bicho. Os primei-
ros leitores que acertarem terão seus nomes 
celebrados na próxima edição do InForMar.

Leitores vencedores: 

Lúcia Haraguchi
Jones Santander 
Amanda C. de Andrade
Luiz Alberto G. Duarte
Luis Gustavo Cardoso
Marcus Vinícius F. Nogueira
Wellington Barbalho
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Por MAírA Proietti

Uma dupla no mínimo incomum obser-
vada em um mergulho livre raso na 
Ilha de Santa Bárbara, Arquipélago de 

Abrolhos. Estes dois peixes nadavam em sincro-
nia, a moréia entocando e desentocando e o bade-
jo acompanhando por fora, sempre parando na en-
trada das tocas. Enquanto procuravam tartarugas 
marinhas, os pesquisadores tiveram o privilégio 
de testemunhar esse comportamento cooperativo, 
que foi recentemente registrado como uma as-
sociação para caça coordenada. Essa associação 
confronta a presa com um ataque de múltiplos 
predadores, sendo difícil  evitar a captura.

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).
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Mundo azul

Por rAquel neveS

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos 

acontecimentos no universo marinho. 

Proposta de liberação da caça comercial às 
baleias

FotoS: CArolinA bezAMAt de Abreu 

A 62° reunião anual da Comissão Ba-
leeira Internacional (CIB) ocorreu 
entre os dias 21 e 25 de junho de 

2010 na cidade de Agadir, no Marrocos. Os 
88 países-membro da CIB se reuniram para 
discutir a “proposta de consenso” apresen-
tada pela presidência da CIB, cuja medida 
mais alarmante era a liberação da caça às ba-
leias após 24 anos de vigência da moratória 
internacional. A CIB vem buscando encon-
trar um mecanismo que permita estabelecer 
cotas de caça e que garanta a conservação 
das baleias, por isso a proposta tentava con-
templar os dois blocos (conservacionistas 
e caçadores). Dentre as medidas estavam:

     • Liberação da caça comercial ao Japão, 
Noruega e Islândia pelos próximos 10 anos;
     • Estabelecimento de cotas de caça comer-
cial de baleias Minke, Fin, da Groelândia, 
Cinzenta, Sei e de Bryde;
     • Legitimização da caça científica dentro 
do Santuário Austral;
     • Volta do controle de caça pela CIB, 
inclusive da caça científica;
     • Criação do Santuário do Atlântico Sul;
     • Redução do abate de 4000 baleias num 
prazo de 10 anos.
A reunião para discussão da “proposta de 
consenso” foi marcada por conflitos de inte-
resse entre países conservacionistas e bale-

Baleia Jubarte (Megaptera novaean-
gliae) no Banco de Abrolhos, prin-
cipal área de reprodução da espécie 
no Oceano Atlântico Sul Ocidental.
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eiros, além de escândalos acerca da 
transparência da CIB. Os primeiros 
dias de reunião foram destinados à 
discussão da proposta por represen-
tantes do governo, sendo fechada à 
sociedade civil, fato que indignou os 
representantes de ONGs conservacio-
nistas. Além disso, foram publicadas 
denúncias no jornal britânico Sun-
day Times que dizem que o governo 
japonês pagou as despesas do vice-
presidente da CIB durante a reunião 
e comprou votos de países pobres. 
A “proposta de consenso” não foi 
aprovada, mesmo sendo uma mescla 
de medidas em prol da caça e con-
servacionistas. As principais queixas 
dos conservacionistas em relação 
à proposta da CIB são a liberação 
da caça comercial, inclusive dentro 

Acima: Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae).
Abaixo: Baleia Cinzenta (Eschrichtius robustus) em 

Clayoquot Sound, British Columbia, área de 
alimentação no Canadá.
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de santuários, e o estabelecimen-
to de cotas de caça sem critérios 
técnicos para determinar o limite 
máximo sustentável de algumas 
espécies, como as baleias Fin.
As baleias são animais grandes, 
apresentando longo período de 
vida e reprodução lenta. A Jubarte 
(Megaptera novaeangliae), comum 
na costa brasileira durante seu pe-
ríodo reprodutivo, leva de cinco a 
seis anos para atingir a maturidade 
sexual e demora onze meses para 
dar a luz a um filhote, que depende 
da mãe para se alimentar durante 
cerca de um ano. Geralmente, as 
fêmeas têm um filhote a cada dois 
ou três anos de vida fazendo com 
que mesmo se a caça comercial fos-
se em baixa escala sua população 
teria um rápido declínio, a ponto 
de ameaçar a existência da espécie.
O Brasil faz parte do bloco de pa-
íses conservacionistas e do Grupo 
de Buenos Aires (GBA), que é 
composto por outros treze países 
latino-americanos. O GBA tem 
manifestado publicamente que 
muitos pontos precisam ser mo-
dificados para que a “proposta 
de consenso” tenha a aprovação 
do bloco latino. As questões pri-
mordiais defendidas pelo bloco 
de países conservacionistas são:
     • Integridade dos Santuá-
rios, com proibição completa de 
qualquer tipo de caça de baleias no 
Santuário Austral; 

Baleia Cinzenta (Eschrichtius 
robustus). 
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     • Fim da caça científica, excluindo assim 
a possibilidade do uso letal dos animais para 
“fins científicos” que atualmente é realizado 
pelo Japão; 
     • Criação do Santuário de Baleias do 
Atlântico Sul;
     • Manutenção da proibição de comércio 
de carne e derivados de baleias no mercado 
internacional;
     • Redução gradual do número de animais 
capturados, chegando a zero em até 10 anos;
     • Criação de mecanismos eficientes de 
regulamentação e de controle da caça, pago 
pelos baleeiros, com custos rateados com 
opositores à caça;
     • Promoção do turismo de observação de 
baleias dentro e fora da CIB.
A observação de baleias parece ser uma das 
grandes alternativas econômicas para as co-
munidades costeiras. Esta acontece em no-
venta países, sendo praticada por cerca de 12 

Acima:Baleia Cinzenta (Eschrichtius 
robustus) em Clayoquot Sound, Canadá.

Abaixo: Baleia Jubarte (Megaptera 
novaeangliae) no Banco de Abrolhos, 
Brasil.
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milhões de pessoas e movimenta mais de US$ 
1,5 bilhão anual. 
As migrações anuais das baleias levaram à 
criação de doze festivais em países latino-
americanos que, juntos, atraem cerca de 50 
mil pessoas com aporte estimado de dois 
milhões de dólares anuais. A temporada de 
avistamento no litoral brasileiro (baleiada) 
vai de julho a novembro e coincide com o 
período em que as baleias migram desde o 
pólo sul para dar a luz e amamentar suas 
crias em águas tropicais. Os passeios são or-
ganizados por agências de turismo locais, em 
colaboração com o Instituto Baleia Jubarte, 
e durante os passeios os turistas podem con-
ferir a beleza desses animais tão cobiçados.

Caso você tenha interesse no assunto, acesse 
os sites: 

Baleia Jubarte 
(Megaptera novaeangliae) .

Instituto Baleia Jubarte 
http://www.baleiajubarte.org.br/baleiajubar-
tev02/portugues/home/home.aspx

Projeto Baleia Franca
http://www.baleiafranca.org.br/oprojeto/
oprojeto.htm

Comissão Baleeira Internacional 
(International Whaling Commission)
http://iwcoffice.org/index.htm

Jornal britânjco Sunday Times *
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/
sitesearch.do?querystring=IWC&sectionId=7
43&p=sto&pf=all

*As denúncias foram publicadas nos dias 19 
e 23 de junho de 2010.

Caro leitor InForMar, o Mergulhamos 
é um site voltado para quem gosta de 

obter descontos. Pensando em você, todo 
leitor que se associar ao Mergulhamos terá 
20% de desconto e ainda concorrerá a um 
kit básico de mergulho.

Acesse nosso site e inscreva-se.

www.mergulhamos.com.br
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Por trás das lEntEs
Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado fotógra-

fo Ary Amarante traz para você leitor não só dicas, mas também muitas in-

formações técnicas sobre fotografia e filmagem subaquática. Aproveite!!

texto e FotoS Por: Ary AMArAnte

PArte 1
 Minhas Fotos não FiCaM Coloridas, FiCaM sEMPrE azuladas... 
Por Quê?  

Somos constantemente atingidos no nosso dia a dia por ondas de radiação eletromagnéti-
ca, como as da TV, do rádio, dos celulares. Estas ondas, assim como as do mar, têm como 
características frequência e comprimento. Os raios X e os temíveis raios ultravioleta 

também são radiações eletromagnéticas, assim como a luz que vemos, emitida pelo sol, por lâm-
padas, pelo fogo, por flashes fotográficos, entre outras fontes.  Os nossos olhos só são sensíveis 
e interpretam como luz os comprimentos de onda de uma determinada faixa, conhecida como es-
pectro visível. Estas ondas são interpretadas por nossos cérebros como cores específicas quando 

Mergulhadora a 25m só com 
luz natural (o flash está somente 
no primeiro plano, no mastro)
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isoladas, ou por cores derivadas da sua com-
binação. Um exemplo interessante que mostra 
a composição do espectro visível é o arco-íris, 
formado quando a luz do sol é decomposta 
ao atravessar cristais de gelo em suspensão 
na atmosfera. Os objetos que não emitem luz 
própria absorvem alguns destes comprimentos 
de onda e refletem outros, e assim vemos as 
suas cores; um objeto que vemos como ver-
melho absorve todos os comprimentos de onda 
da luz que recebe, menos o interpretado como 
vermelho, que é refletido em direção aos nos-
sos olhos ou à nossa câmera fotográfica. Um 
objeto azul absorve todas as cores e só reflete 
o azul, e assim por diante. Um objeto branco 
reflete todos os comprimentos de onda que o 
atingem, e um objeto preto absorve todos os 

comprimentos de onda, não reflete nenhum.
Para pensarmos em fotografia em cores, temos 
que pensar na cor em que determinado objeto 
está sendo visto sob a luz ambiente, e não na 
sua cor quando visto sob a luz do dia. Um bom 
exemplo é um show de música com efeitos de 
iluminação, onde fotos feitas do cantor ao lon-
go do tempo vão mostrar sua camisa em dado 
instante como branca, depois vermelha, talvez 
verde, azul, etc., conforme a luz projetada 
sobre o artista. Que cor afinal é a camisa do 
cantor? Se formos pensar em uma cor “absolu-
ta”, devemos considerar a composição da luz 
do dia como parâmetro. É a cor que julgamos 
quando vamos adquirir algo colorido como 
roupas, automóveis, etc. No ambiente suba-
quático a luz do dia, à medida que avança na 
água, tem sua composição drasticamente mo-
dificada, e com isso a luz refletida pelos obje-
tos muda; não podemos considerar a cor “ab-
soluta” destes em nossas fotos, e sim a cor que 
eles apresentam em relação à composição da 
luz que recebem, como no exemplo do show.
No ambiente subaquático a luz passa por um 
processo de absorção seletiva. A distância per-
corrida pela luz na água reduz sua intensida-
de e altera sua composição, começando pela 
eliminação rápida dos comprimentos de onda 
que vemos como vermelho, laranja e amarelo. 
Assim, um objeto que vemos como vermelho 
vivo na superfície irá perdendo sua cor à me-
dida que afunda. Aos 5 metros já praticamente 
será marrom escuro, e já será visto como preto 
aos 10 metros de profundidade (a cor verme-
lha não chega aos 10 metros, e não há como 
um objeto refletir uma cor que não chega até 
ele). Esse fenômeno não ocorre somente com 
a profundidade: um objeto vermelho a meio 
metro de profundidade, porém visto por algum 
mergulhador ou registrado por alguma câmera 
submersa a 10 metros de distância também pa-

Mergulhadora com luz natural  no raso. 
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recerá preto. O que importa é a distância per-
corrida pela luz na água, seja no sentido ver-
tical, horizontal ou qualquer outra direção. Os 
comprimentos de onda que vemos como azul 
são os últimos a serem absorvidos, por isso 
fotos feitas à distância ou em grandes profun-
didades apresentam um predomínio do azul.
Então, se queremos fotos subaquáticas co-
loridas, temos que fazê-las bem próximo do 
objeto e bem próximo da fonte de luz, sem ex-
ceção. Se a foto vai ser feita com luz natural, 
só apresentará cores intensas se for feita no 
raso, com um percurso total da luz na água (da 
superfície ao objeto submerso e deste para a 
câmera) no máximo de 10 metros, dependen-
do sempre da transparência da água. Quanto 
mais turva, mais perto se deve ficar. Quanto 
menor o percurso da luz na água, melhor fi-

cará a foto em termos de cores, sempre. Para 
um vermelho intenso esse percurso não deve 
ser superior a quatro metros. Por exemplo, 
numa piscina natural dos arrecifes do Nor-
deste, o fato de fotografar no rasinho à luz 
do sol não é garantia de cor nas fotos, se o 
objeto não estiver próximo da câmera. Para 
fotos mais fundas saírem com cores diferen-
tes de verde e azul, as únicas alternativas são 
utilizar o flash embutido da câmera, ou levar 
um flash externo (opção mais recomendada). 

Mais sobre o comportamento da 
luz na foto sub na próxima edição.

DICA DO MÊS: Para obter fotos com cores 
vivas, considere sempre as limitações do seu 
equipamento. Se o ângulo de cobertura de sua 
câmera só permite que você enquadre outro 
mergulhador por inteiro a 3 ou 4 metros de 
distância, e você está em local fundo,  depen-
dendo da luz de flash, considere fazer uma 
foto de parte do mergulhador (por exemplo 
tronco e cabeça), interagindo visualmen-
te com o meio ambiente (olhando um coral, 
uma tartaruga, uma lagosta...). Em distâncias 
curtas a luz do flash será muito mais efetiva.

Ary Amarante é instrutor de foto sub, e ministra em 

diversas escolas de mergulho cursos próprios e ex-

clusivos homologados junto às certificadoras PADI e PDIC, 

como o ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRAPHER e 

MARINE LIFE PHOTOGRAPHER. Detalhes em 

www.aryamarante.com.br.

Sargentinho (Abudefduf saxatilis)
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MErgulhando CoM a 
CiênCia
Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores, iremos explorar 

e compartilhar com você novas facetas do mundo marinho. Além de “InForMar”, queremos tam-

bém proporcionar-lhe a oportunidade de mergulhar no ambiente científico. Então, bons mergulhos!

Por: PetruS gAlvão FotoS: André SeAle

Pai e filha, Ricardo Haraguchi & Lúcia Haraguchi

Nesta edição, o fotógrafo marinho 
profissional e pesquisador André 
Seale (www.artesub.com), irá nos 

presentear com um pouco de sua experiên-
cia. Com doutorado em Zoologia defendido 
na University of Hawaii, e atualmente che-
fiando pesquisas no laboratório de fisiologia 

de peixes e endocrinologia comparativa no 
Hawaii Institute of Marine Biology (HIMB), 
André nos contará um pouco de tudo...

InForMar - Conte-nos como foi sua par-
ticipação no processo de criação da área 
de reserva marinha das Ilhas Marshall.

Metodologia do transecto a 5m em Rongelap, Ilhas 
Marshall. 
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André Seale - Entre 2003 e 2006, participei 
de quatro expedições a seis atóis dos 29 que 
compõem esta Nação-Arquipélago. Além de 
fazer a documentação fotográfica das expedi-
ções, minha principal função foi a de fazer um 
levantamento das espécies de peixes da região, 
aplicando a técnica conhecida como “transec-
to”. Em uma extensão de 50 metros, eu abria o 
caminho para equipe, identificando, contando 
e   estimando o tamanho das espécies pelági-
cas de peixes (as com hábito de vida associado 
à coluna d’água). Depois voltava pela fita es-
tendida no fundo do mar colhendo os mesmos 
dados para as espécies recifais (as com hábito 
de vida associado às formações recifais), estas 
menores e mais associadas ao fundo. Todos 
os peixes inclusos entre 2m para cada lado e 

para cima da fita eram contados. O processo 
todo levava em média 40 min, dependendo do 
substrato, e ao final eu aproveitava o que res-
tava do meu cilindro de ar comprimido para 
registrar as imagens.   Repetimos este proce-
dimento nas profundidades de 5m, 10m e 20m.

InForMar- Como foi a receptividade 
das propostas apresentadas para a bus-
ca da sustentabilidade da pesca local?

André Seale - Eu participei da preparação de 
todos os relatórios apresentados ao governo 
local, especialmente no que tange às imagens.  
Optamos por um formato de livreto bastante 
visual, com muitas fotos e dados apresentados 
de maneira ilustrativa.   A imagem associa-

Em busca do local certo para entrar na água. 
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da a dados é uma forma bastante efetiva de 
se comunicar um resultado, ou uma determi-
nada posição para o público leigo. Nas Ilhas 
Marshall, cada atol tem sua administração 
própria, que geralmente é enraizada na tra-
dição das famílias que ali habitam.  Dessa 
forma, nem todos os atóis compartilharam 
da mesma opinião em relação à importância 
do nosso trabalho em prol da sustentabilida-
de marinha local, principalmente quando a 
cobiça falava mais alto. O projeto de parque 
marinho que mais sensibilizou a população 
local foi no atol de Ailuk, onde os pescadores 
se conscientizaram da importância da preser-
vação e manejo para manutenção saudável da 
pesca.  Neste caso, o aspecto educacional foi 
importante para convencer as pessoas. Mais 

uma vez, as imagens tiveram um impacto ex-
tremamente positivo em palestras ou em pai-
néis, principalmente nas crianças, que nunca 
haviam percebido a extensão da riqueza de 
diversidade, cores e formas que os circundam.

InForMar - Com toda sua experiência, você 
poderia nos apontar alguma metodologia 
científica apoiada na atividade de mergu-
lho que tenha lhe chamado mais a atenção?

André Seale - A que mais me chamou aten-
ção, e divertida, digamos assim, foi a de 
identificar o maior número possível de es-
pécies de peixe em um único mergulho. A 
partir deste número é possível derivar um 
índice de biodiversidade de peixes para 

André pacientemente espera 
os peixes-boi ("manatees") 
da Florida se aproximarem.
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cada área.  Para quem conhece seus pei-
xes, o método em si tem ares de gincana!

InForMar - Hoje sua vida está mais para 
artista sub, que para pesquisador sub. Como 
foi essa transição até chegar à publicação 
do seu livro “Jardins Marinhos Tropicais” ?

André Seale - Bom, eu diria que a fotografia 
para fins artísticos sempre foi  meu grande mo-
tivador para incursões subaquáticas. Durante a 
maior parte de minha carreira mantive o inte-
resse científico paralelo ao  interesse artístico. 
A publicação do meu livro foi fruto de 15 anos 
como fotógrafo sub e, secundariamente, como 
biólogo marinho. Assim, o livro traz um enfo-
que artístico nas imagens, mas com um texto 
um pouco mais didático, pela minha própria 
formação acadêmica.  Desta forma, eu diria que 
o texto ilustra as imagens, e não o contrário.
  
InForMar - Como você acha que os cientis-
tas podem se valer das imagens geradas pela 
legião de fotógrafos profissionais ou amado-
res que mergulham em diferentes lugares?

André Seale - Há alguns anos, um colega aqui 
do HIMB, por exemplo, colheu o máximo 
possível de imagens do tubarão-galha branca 
tiradas por mergulhadores recreacionais, para 
ajudar em sua pesquisa. Ele usou as imagens 
para tentar reconhecer indivíduos residentes 
em determinadas áreas e estimar um censo 
dos tubarões aqui. E ainda, para a dissemi-
nação da ciência para o público em geral, a 
imagem pode ter um papel mais importan-
te.  Ela transcende um texto ou um gráfico 
na hora de passar uma mensagem. Espécies 
“iconizadas” como ursos polares, baleias, 
ou o próprio “nemo”, são exemplos disso.  

Você também pode 
colaborar com a preservação 
dos ecossistemas aquáticos.

Conheça o Instituto Mar Adentro 
e faça parte do nosso time.

Sua empresa também pode 
apoiar o Instituto Mar Adentro.

Acesse www.maradentro.org.br 
ou entre em contato conosco pelo e-mail 
maradentro@maradentro.org.br
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índiCE Futuro
FIQUE POR DENTRO DAS MATÉRIAS DA 

PRÓXIMA EDIÇÃO:

Contribua você 
também com 

as edições da 
revista InForMar.

• Conte sua história; 
• Envie suas Fotos, 

Críticas e Sugestões de 
matérias.

esCreva para:
 
maradentro@maradentro.org.br

CuriosidadEs sub
Os organismos do Plâncton

Foto sub-id
Informações sobre as Estrelas do Mar

QuE biCho é EssE ?
Novas dicas para você descobrir a espécie 

da vez

Foto Curiosa
Mande a imagem e conte sua história

Mundo azul
2010: O Ano Internacional da 

Biodiversidade

Por trás das lEntEs 
Parte 2: Minhas fotos não ficam 

coloridas... Por quê?

MErgulhando CoM a CiênCia
O Projeto Coral-Sol e a iniciativa para 

o controle e erradicação de uma espécie 
exótica em águas brasileiras


