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 No ano de 2010 a revista 
eletrônica InForMar inovou o layout e 

criou novas seções para tornar cada vez 
mais prazerosa a reconstrução do 

conhecimento sobre os mares e 
oceanos!

 O Instituto Mar Adentro 
convida você leitor a acompanhar, 

aprender e se divertir com as edições 
trimestrais do InForMar, que leva à 

você sempre lindas imagens 
subaquáticas, seções de conteúdo 

instigante e grande interatividade com 
os leitores.

 Seja bem vindo e 
boa leitura!

E d i t o r i a l
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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 edi-

ção, um pesquisador é convidado a apresentar questões instigantes sobre vida marinha. 

Curiosidades Sub

Larva de caranguejo. 
Apesar de ser um filhote, 
pode ser um importante 
carnívoro do plâncton. 
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Plâncton – Um (micro) safári marinho
Por: Mauro de Melo Júnior (MMeloJunior@gMail.coM)
Fotos: XioMara F. g. díaz

Muitos dos leitores já devem ter vi-
venciado, através das telas de TV, 
uma expedição jornalística aos sa-

fáris africanos. Esses fantásticos oásis selva-
gens abrigam uma exuberante fauna não vista 
em outros lugares do planeta. Agora, através 
das lentes de um microscópio, convido todos os 
leitores a viajarem conosco a uma jornada pelo 
mundo do Plâncton Marinho, cuja diversidade 
de grupos, cores e formas não fica atrás da tão 
conhecida biodiversidade da savana africana.
O plâncton marinho está representado por 

uma rica e diversificada comunidade de pe-
quenos organismos que, em sua maioria, não 
possuem movimentos natatórios capazes de 
vencer as correntes. Podemos dizer que eles 
ficam à deriva nas águas marinhas. O plâncton 
é o oposto do nécton, já que este último ter-
mo se refere aos animais que possuem grande 
capacidade natatória, como os peixes e lulas. 
Podem ser encontrados no plâncton marinho 
os vírus, bactérias, fungos, protozoários, ve-
getais e os animais. Os três primeiros são os 
menos conhecidos e estudados, apesar de ter 

Detalhe da região da ca-
beça de um quetognato, 
um predador voraz do 
plâncton, mostrando 
ganchos e dentes afiados. 
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havido um enorme salto científico no que diz 
respeito aos métodos de pesquisa sobre eles 
nas últimas décadas. Por outro lado, a diver-
sidade dos demais grupos do plâncton está 
mais caracterizada. Para se ter uma ideia, há 
registros de quase todos os grupos de ani-
mais hoje existentes no plâncton, sejam eles 
sob formas adultas ou não (larvas e juvenis). 
Exemplos destes animais são os cnidários 
(e.g. pequenas águas-vivas e medusas), ane-
lídeos poliquetos (vermes marinhos), molus-
cos (e.g. filhotes de caramujos, mexilhões, 
lulas e polvos), crustáceos (e.g. filhotes de 
caranguejos, siris, lagostas, camarões, além 
de uma infinidade de subgrupos de pequeno 
porte), equinodermos (e.g. filhotes de ouriços 
do mar, pepinos e estrelas do mar) e até lar-
vas de peixes. Os protozoários, organismos 
unicelulares (formados por uma única célula), 
também são comuns no plâncton e desempe-

Diacavolina lon-
girostris, molusco 
pterópode típico 
de águas oceâni-
cas.

Clausocalanus furcatus, um pequeno crustáceo 
predominantemente herbívoro e comum em nossos 
mares.
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nham, em sua maioria, papel de consumidores 
de bactérias e microalgas, além dos tecidos 
mortos de animais e vegetais que estão, cons-
tantemente, sendo lançados na coluna de água. 
Os protozoários marinhos mais conhecidos 
são as amebas, os ciliados e os foraminíferos.       
Assim como na savana africana, cuja comuni-
dade de herbívoros está dominada principal-
mente por gnus e antílopes, o plâncton mari-
nho possui grandes populações de herbívoros 
que realizam expressivas migrações verticais 
em busca de pastos abundantes de microalgas. 
O fitoplâncton, nome científico dado aos vege-
tais do plâncton, é importante não apenas para 
os animais planctônicos (zooplâncton), mas 
também para todos nós, já que é responsável 
pela produção de aproximadamente 98% do 
oxigênio que a Terra consome. As microalgas 
planctônicas são exuberantes e possuem for-
mas e cores que mais parecem joias dispersas 

Acima: Exemplo de microalga planctônica (diatomácea) 
- produtor primário do plâncton.

Abaixo: Fêmea de Macrosetella gracilis, uma espécie 
de copépode com cuidado parental sobre seus filhotes. 
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nas águas marinhas. Os herbívoros do plânc-
ton pastam literalmente na coluna de água em 
busca destas algas microscópicas, e chegam a 
formar populações extremamente densas em 
algumas ocasiões. As espécies Clausocalanus 
furcatus e Paracalanus quasimodo são peque-
nos crustáceos predominantemente consumi-
dores de fitoplâncton, realizam importantes 
migrações diárias em busca de alimento, e 
podem atingir abundâncias em torno dos 10 
mil indivíduos por metro cúbico na região 
costeira ao largo de São Paulo, por exemplo.
Os grandes carnívoros do plâncton podem 
ser representados por animais de vários gru-
pos zoológicos. De forma similar às táticas 
adotadas pelos grandes felinos selvagens da 
África, alguns moluscos pterópodes e crus-
táceos realizam diversas estratégias para 
predar outros animais planctônico. No regis-

tro apresentado nesta matéria, podemos vi-
sualizar um ataque de copépodes (pequenos 
crustáceos) carnívoros sobre quetognatos. 
Exemplos dessas estratégias são camufla-
gem, alguns requintes de emboscadas, mo-
vimentos ágeis e, até, ataques coletivos! Há 
registros na literatura científica de grupos 
de indivíduos de algumas espécies de copé-
podes, tais como Oncaea spp., que realizam 
ataques a animais de maior porte (ex: salpas). 
Os quetognatos são animais de corpo esguio 
e quase que totalmente transparente, e são 
conhecidos pela grande voracidade nos ata-
ques às suas presas. Eles possuem ganchos 
e dentes bastante eficientes que podem imo-
bilizar pequenas e grandes presas em poucos 
segundos. Outra particularidade dos principais 
carnívoros do plâncton é o fato de eles consu-
mirem muitas formas juvenis do zooplâncton, 

Corycaeus giesbrechti, um 
copépode carnívoro e con-
sumidor de matéria orgâni-
ca morta. 

Ataque de copépodes (pequenos 
crustáceos) carnívoros sobre 
quetognatos. 
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sobretudo a prole das densas populações de 
herbívoros. Os náuplios, denominação cien-
tífica dos filhotes dos crustáceos, são a base 
da alimentação de vários desses carnívoros.
Muitos carniceiros oportunistas podem ser 
observados no plâncton marinho. Da mesma 
forma que os abutres e as hienas africanas, 
alguns copépodes se aproveitam das carcaças 
de outros animais planctônicos como fontes de 
alimento. Por este hábito alimentar, eles de-
sempenham um importante papel na recicla-
gem biológica da matéria orgânica. À medida 
que as carcaças vão afundando na coluna de 
água, esses animais vão acompanhando o mo-
vimento em direção ao fundo. Este compor-
tamento leva, dessa forma, mais energia bio-
lógica para os habitantes das profundezas, já 
que estes indivíduos são utilizados como fon-
tes alimentares por carnívoros destas camadas. 
Os cuidados parentais não são exclusivos dos 
vertebrados e invertebrados de maior porte. Al-
guns representantes do plâncton podem apre-
sentar comportamentos tão fascinantes quanto 
os observados por estes animais mais conheci-
dos. Existe uma espécie de copépode comum 
em todo o nosso litoral, chamada Macrosetella 

gracilis, que cuida de seus filhotes de uma ma-
neira bastante especial. Como sua prole não 
possui a capacidade de nadar no plâncton, di-
ferentemente da maior parte dos filhotes das 
outras espécies, as fêmeas de Macrosetella 
gracilis gastam boa parte de seu tempo à pro-
cura de algo que flutue na coluna de água (uma 
microalga, por exemplo) para que cada um de 
seus filhotes possa sobreviver no domínio 
planctônico. Assim, eles conseguem perma-
necer nas camadas superficiais da coluna de 
água, local onde vão encontrar seu alimento.  
Nesta (micro) viagem ao mundo do plâncton 
vimos um pouco dos curiosos comportamen-
tos de alguns grupos planctônicos. Mesmo 
não sendo possível a visualização destas táti-
cas e estratégias, há muito que descobrir e nos 
encantar a partir dos “olhos” de um micros-
cópio. As expedições ao mundo do plâncton 
podem trazer diversas surpresas ao “mergu-
lhador científico”, desde que ele leve consi-
go uma rede de plâncton e muita dedicação.

Ofiopluteus, nome dado 
à larva de ofiúros ou 
estrelas-serpentes.
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Globigerinoides ruber, 
um protozoário comum 
em nossas águas cos-
teiras.

Paracalanus quasimodo, 
um pequeno crustáceo 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
herbívoro e comum em 
nossos mares. 
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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!

Acesse www.maradentro.org.br ou entre em contato 
conosco pelo e-mail maradentro@maradentro.org.br
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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. 

equinodermos

Estrelas do Mar 

Foto sub id

Por Daniela Batista e Aline Aguiar
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nomE vulgar: Estrela-Vermelha 
Brasileira
nomE CiEntífiCo: echinaster brasiliensis

fotógrafo: Guilherme Muricy

Os Equinodermos são animais exclusivamente marinhos 
que possuem o esqueleto interno composto por placas 
calcárias, chamadas de ossículos. Esses ossículos podem 

ficar articulados entre si, como nas estrelas e serpentes do mar, ou 
suturar-se para formar uma concha esquelética bastante rígida (e.g. 
ouriços e bolachas do mar).  O esqueleto normalmente também 
apresenta espinhos ou tubérculos salientes que dão uma aparência 
espinhosa para a superfície do corpo e, por esta característica, o 
grupo recebeu o nome de “Equinodermos” (echino = espinho; der-
me = pele). A maioria destes animais se locomove e obtém seu ali-
mento através de centenas de pequenos pés tubulares, conhecidos 
por pés ambulacrários (em alguns casos também são usados para 
troca gasosa e excreção). Uma curiosidade é que os equinodermos 
possuem grande capacidade de regeneração, e um fragmento par-
tido pode dar origem a um novo indivíduo! Mas a reprodução se-
xual através da fecundação de gametas também é comum. Em sua 
maioria, as fêmeas liberam milhões de óvulos na água, os machos 
liberam esperma, e assim a fertilização ocorre em águas abertas, 
ao sabor das correntes. São animais predominantemente bentôni-
cos e, portanto, vivem intimamente associados ao fundo, ocupan-
do diferentes habitats marinhos. Podem ser predadores, herbívoros, 
detritívoros ou suspensívoros. Os equinodermos são divididos em 
cinco agrupamentos de acordo com estrutura externa do corpo. 
As estrelas do mar são da classe Asteroidea. Geralmente possuem 
cinco braços triangulares que se fusionam em um disco central, onde 
está localizada a região oral. Linhas de pés ambulacrários correm 
ao longo dos braços, a partir da boca, e são usados para movimen-
to e captura de presas. Algumas estrelas podem ainda everter seus 
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estômagos pela boca, para envolver e digerir sua presa. A 
maioria é consumidora de carniça ou predadora carnívora, 
mas são encontradas também algumas espécies suspensívo-
ras. Vivem em superfícies rochosas ou em fundo lamacento 
e arenoso. Possuem coloração variada e tamanho entre 12 e 
24 cm, porém algumas podem chegar até 1m. Muitas estrelas 
são prontamente identificadas por apresentarem caracterís-
ticas fáceis de ser reconhecidas e captadas numa fotografia. 
O uso de uma lente close up é ideal para registrar os deta-
lhes da superfície corporal das espécies, que pode ser lisa, 
granulada, ou ainda apresentar espinhos. Este tipo de lente é 
importante para registrar o arranjo dos ossículos calcários na 
superfície do animal, que são indispensáveis para a identifi-
cação. O formato e o tamanho do disco central e dos braços 
também variam muito dentro do grupo. Existem estrelas que 
vivem enterradas no substrato e apresentam o corpo achata-
do dorso ventralmente, enquanto outras têm suas estruturas 
mais cilíndricas. O número exato de braços e como se dá o 
seu arranjo no entorno do disco também ajudam na identifi-
cação. Uma espécie comum em águas brasileiras é a estrela-
vermelha, Echinaster brasiliensis. Seu disco é pequeno e os 
cinco braços são cilíndricos, truncados e com a ponta volta-
da para cima. Como diz o nome, a superfície dorsal possui 
coloração vermelho-alaranjada e é coberta por pequenos es-
pinhos. A espécie ocorre no oceano Atlântico Oeste, desde 
o sul do Espírito Santo (Brasil) até o Golfo São Matias na 
Argentina. Pode ser encontrada em zonas entremarés, em pis-
cinas de maré, próxima a estuários e em regiões rasas sub-
mersas.  Sua dieta inclui algas, tunicados e esponjas, além de 
se alimentar também de matéria orgânica em decomposição.
 A foto escolhida traz a imagem Echinaster 
brasiliensis na praia de Picinguaba, no litoral norte de 
São Paulo. A cena foi registrada pelo Professor do Mu-
seu Nacional do Rio de Janeiro Guilherme Muricy em 
2009. A estrela-vermelha é uma das espécies comuns que 
são encontradas sobre costões rochosos dessa região.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).

Foto ilustrativa de uma 
espécie de peixe ósseo

Tema da próxima edição 
da foto Sub ID: 

Peixes Ósseos

 Para podermos identificar as espé-
cies de peixes e fazermos um registro científi-
co confiável, algumas características deverão 
estar evidentes na fotografia. As nadadeiras 
e padrões de cor são muito importantes para 
identificação e, por isso, a fotografia deve 
abranger a maior parte possível do animal.

 Uma dica: para imagens de 
peixes comprimidos lateralmente (maio-
ria das espécies), a fotografia deve ser fei-
ta aparecendo uma das regiões laterais. 
Já em registros de espécies deprimidas 
dorso-ventralmente (como os linguados), 
a fotografia deve ser feita da região dorsal.

A
lin

e A
gu

ia
r



InForMar \ 20  

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 cosmopolita comum em 
águas rasas de ambientes costeiros. 
Essa espécie pode ser encontrada em 

diversos ecossistemas, desde costões rochosos 
e recifes de coral, até manguezais e gramas 
marinhas. Tem hábito diurno e é carnívoro, 
apresentando comportamento de espera para 
se alimentar de pequenos crustáceos através 

de uma rápida sucção. Essa espécie possui 
atividade reprodutiva durante todo o ano com 
pico reprodutivo entre o inverno e parte da 
primavera. Durante a corte os machos dessa 
espécie desenvolvem um comportamento nup-
cial com movimentos e coloração especiais. 
Após a cópula os machos ficam ‘grávidos’ 
guardando os ovos em uma bolsa incubadora 
por até seis semanas. Que bicho é esse?
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quE biCho é EssE ?  
da edição anterior do InForMar: 

Anêmona do mar ou 
Anêmona gigante

Nome científico:
Condylactis gigantea. 

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: 

Marcus Vinícius F. Nogueira
Alexandre Aschenbrenner
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Por Márcio lisa

Lembeh, na Indonésia, é considerada a 
capital mundial do Muck Diving - o 
mergulho no areião em busca de espé-

cies exóticas. Num mergulho noturno em Te-
luk Kembahu 3 (TK3), encontrei esse camarão 
imperador (Periclimenes imperator) pegando 
uma carona e se alimentando dos excrementos 
de um nudibrânquio.

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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foto Curiosa
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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. 

Espécie nova de água-viva 
(Bathykorus bouilloni) comum 
em profundidade inferior a 
1000 metros no oceano Ártico. 
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para geração de discussões e simpósios que 
promovessem a conscientização pública, es-
tes foram pontuais e restritos a oito estados 
brasileiros, e nenhum voltado exclusivamen-
te à diversidade nos ecossistemas marinhos. 
Uma das grandes aquisições ao AIB foram 
os resultados obtidos pelo primeiro Cen-
so de Vida Marinha, com a descoberta de 
6.000 novas espécies em potencial nos ecos-
sistemas marinhos espalhados pelo globo. 

2010: Ano Internacional da 
Biodiversidade 
Conheça os objetivos e a aquisição à diversidade biológica marinha.

O ano de 2010 foi declarado pela As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das como Ano Internacional da 

Biodiversidade (AIB), com o propósito de 
aumentar a consciência mundial sobre a im-
portância da conservação e preservação da 
diversidade biológica nos diversos ecossis-
temas da Terra, e promover soluções inova-
doras para reduzir possíveis ameaças à vida 
nesses sistemas. Apesar do grande apelo 

Água-viva encontrada 
na Grande Barreira de 
Corais da Austrália. 
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O Censo foi iniciado há 10 anos envolvendo 
2.700 pesquisadores de mais de 80 nações, 
dentre elas o Brasil, e foi financiado por mui-
tos parceiros que destinaram em torno de US$ 
650 milhões às pesquisas. O projeto tinha por 
objetivo revelar as espécies existentes em áre-
as oceânicas globais. Informações coletadas 
ao longo dos séculos foram combinadas aos 
dados obtidos pelos pesquisadores durante 
esta última década, criando um inventário de 
espécies em regiões biologicamente repre-
sentativas: passando pela Antártica, ecossis-
temas temperados e tropicais, até o Ártico.
A distribuição das espécies encontradas du-
rante o primeiro Censo de Vida Marinha 
pode ser vista no site de livre acesso do sis-
tema de informações biogeográficas dos 
oceanos (OBIS). O programa gera mapas 
globais com as regiões de ocorrência das 
espécies e áreas de maior biodiversidade.  
Os resultados desse enorme programa de 

Verme marinho (Vigtorniella sp.) 
encontrado em oceano profundo 
sobre carcaça de baleias no Japão. 

pesquisa mostram que a vida nos oceanos é 
mais rica, conectada e impactada do que era 
esperado. Pesquisadores descobriram organis-
mos vivendo em lugares antes inimagináveis, 
como em fontes hidrotermais com tempera-
tura de 407°C e calor suficiente para derreter 
chumbo, em água do mar congelada, e em 
condições de escassez de luz e oxigênio. O 
projeto também monitora as modificações na 
diversidade biológica para avaliar possíveis 
impactos do clima ou de causas antrópicas. 
Concluímos o AIB com esperança de que 
os debates e simpósios sobre a situação atu-
al da biodiversidade tenham conscientiza-
do ao menos parte da população, e que o 
conhecimento gerado pelo Censo de Vida 
Marinha incentive a criação de unidades de 
conservação em áreas de alta importância 
biológica e o fomento de programas de pes-
quisa voltados aos ecossistemas marinhos.
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Saiba mais:

• Os eventos relacionados ao 
Ano Internacional da Biodiversidade estão 
ocorrendo no mundo todo e o Brasil não ficou 
de fora. São restritos a poucos estados brasi-
leiros, porém não deixe de conferir a agenda: 
http://www.cbd.int/2010/country/?country=br

• Campanha Brasileira para o Ano 
Internacional da Biodiversidade: http://www.
youtube.com/watch?v=u8Hx8x4c-fk

• Site Oficial do Ano Internacional 
da Biodiversidade - “International Year of 
Biodiversity”: http://www.cbd.int/2010/wel-
come/                         
• Site oficial do Censo de Vida 
Marinha (inglês) - “Census of Marine Life”  
http://www.coml.org/                       

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

Espécie nova de 
lesma marinha (Alvi-
niconcha sp.), único 
exemplar encontrado 
em fontes hidro-
termais do Japão. 
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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 divulgação para sua 

empresa.

Entre em contato com nossa 

equipe e saiba como!

Escreva para 
maradentro@maradentro.org.br
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por trás das lEntEs
Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado 

fotógrafo Ary Amarante traz para você leitor não só dicas, mas também mui-

tas informações técnicas sobre fotografia e filmagem subaquática. Aproveite!!

teXto e Fotos Por: ary aMarante

Parte 2
a luz na fotografia subaquátiCa

Como ConvivEr Com as limitaçõEs E tirar o máximo provEito do sEu EquipamEnto? 

Na edição passada vimos que a chave 
para fotos com cores intensas é estar 
perto, ao mesmo tempo, do objeto a 

ser fotografado e da fonte de luz (natural ou 
artificial). Quanto mais perto, mais intensas 
serão as cores “quentes” como vermelho, la-
ranja e amarelo, ou seja, menos estas cores 
serão absorvidas pela água. Com luz natural 
considere a distância da superfície ao objeto e 
deste à câmera; com flash vale a distância de 
ida e volta (flash –objeto - câmera). Uma foto 
com flash a mais de dois metros de distância 
já terá perda drástica dos tons vermelhos, e 
se o flash for fraco (como os embutidos nas 
câmeras compactas) sua luz não terá potência 
suficiente para ir e voltar. No mundo digital 
temos, como paliativo, a ajuda de diversos 
softwares de edição de imagens, que podem 
realçar cores fracas nas fotos e com isso me-
lhorar os resultados, mas nada fica melhor do 
que uma foto feita com as técnicas corretas.
Nas câmeras digitais, uma das regulagens 
que devemos fazer é o “ajuste de branco”, 
ou “white balance (WB)”. Normalmente há 

Exemplo de fotografia de nau-
frágio com uso de luz artificial
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diversos símbolos para ajustes pré-definidos, 
como um sol, uma nuvem, uma lâmpada in-
candescente, e até um peixinho em alguns 
modelos. Este comando “diz” à câmera qual 
o tipo de luz que está sendo usado nas fotos, 
e o equipamento busca uma compensação de 
tonalidades para deixar o resultado o mais 
próximo possível do que seria obtido se a foto 
estivesse sendo feita sob a luz do dia. Na foto 
subaquática este comando serve para mini-
mizar a tendência da foto puxar para o azul 
ou verde; ao colocarmos o “peixinho”, ou a 
“nuvem” (dias nublados puxam para o azul) 
a câmera irá acentuar o vermelho, o laranja 
e o amarelo, desde que haja alguma parcela 
destas cores nas fotos. Há a possibilidade de 
se “bater o branco”, que é o ajuste de cores 
feito ao se apontar a câmera para um objeto 

branco, como uma prancheta, ou mesmo a 
areia em fundo claro. A partir do objeto dito 
como branco a câmera deriva as demais co-
res da foto. Estes ajustes só são efetivos se 
forem feitos no raso e perto da fonte de luz, 
para que haja cores a intensificar. Este coman-
do da câmera não “cria” cores, apenas ajus-
ta o equilíbrio entre as que existem na cena.
No curso básico aprendemos que a luz, ao 
atravessar meios de densidades diferentes 
(como da água para o ar em nossas másca-
ras), muda de direção; por causa deste fenô-
meno, chamado de refração, vemos embaixo 
d’água os objetos maiores e mais próximos. 
Na foto sub a frente da caixa-estanque fun-
ciona como uma máscara para a lente, e os 
efeitos da refração são sentidos pela câmera 
da mesma forma que por nós mergulhadores. 

Exemplo de fotografia de nau-
frágio com uso de luz artificial
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Isso significa que o ângulo de cobertura das 
lentes fica aparentemente mais fechado, o 
que dificulta fotos de objetos maiores ou 
paisagens. Por exemplo, para se fotografar 
uma pessoa inteira na água deve-se ficar 
mais longe do que se ficaria se a mesma 
foto fosse feita em seco, e o aumento de 
distância significa aumento da massa de 
água entre a câmera e o objeto. Quanto 
mais água, mais a luz se perde, mais as co-
res se esvaem. Por isso, uma característica 
importante em uma câmera que será usada 
para foto sub é o ângulo de cobertura da 
lente. Quanto maior, mais perto se poderá 
chegar do objeto para fazer a foto. Vários 
modelos de câmeras aceitam que se use 
lente acessória para aumentar o ângulo de 
cobertura da lente original, o que é exce-
lente para fotos panorâmicas e de pessoas. 
Esse assunto já foi motivo de matéria nesta 
revista, e será abordado novamente em uma 
das próximas edições, com mais detalhes.

Ary Amarante é instrutor de foto sub, e ministra 

em diversas escolas de mergulho cursos próprios 

e exclusivos homologados junto às certificadoras PADI e 

PDIC, como o ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRA-

PHER e MARINE LIFE PHOTOGRAPHER. Detalhes em 

www.aryamarante.com.br.

diCa do mês:
 
 Em dias de água turva, con-
centre sua atenção nos detalhes do fun-
do, faça fotos das minúsculas criaturas 
que normalmente passam despercebidas 
quando se mergulha em ritmo normal. É 
incrível como podemos encontrar criatu-
ras belíssimas e coloridas em poucos me-
tros quadrados. A fotografia de detalhes, 
como corais, nudibrânquios, esponjas e 
marias da toca, traz, além de formas exó-
ticas, um belo colorido e muita nitidez, já 
que a camada de água entre a câmera e o 
objeto é mínima. Deixe para os não fotó-
grafos as reclamações sobre a qualidade da 
água, e mostre pra eles após o mergulho, 
no visor da sua câmera, o que perderam. 

Ao lado e abaixo: Exemplo 
de fotografia de peixe com 
auxílio de luz artificial.
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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: Joel creed

Professora da UERJ e coordenadora do 
Programa de monitoramento do Projeto 
Coral-Sol, Beatriz Fleury nos conta sobre 
alguns aspectos desta iniciativa do Insti-
tuto Biodiversidade Marinha (patrocínio 
PETROBRAS, através do Programa Petro-
bras Ambiental) que visa erradicar um coral 
invasor danoso aos ecossistemas marinhos 
brasileiros, e ao mesmo tempo gerar renda 
complementar para comunidades litorâneas.

InForMar - Como esse animal chegou ao Brasil 
e qual tem sido sua trajetória em nosso litoral?

Beatriz Fleury - São duas espécies de coral-
sol que invadiram os costões brasileiros: 
Tubastraea coccinea (mais alaranjado) e Tu-
bastraea tagusensis (mais amarelado). Tudo 
indica que eles “pegaram carona” em plata-
formas de petróleo e se instalaram na Baía da 
Ilha Grande no final da década de 80. Também 

Pólipo de Tubastraea coccinea
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temos registro desse animal na Região dos La-
gos (RJ), no litoral do Estado de São Paulo 
(SP) e até em Salvador (BA). Pela distribui-
ção desses pontos, é possível que a introdu-
ção tenha ocorrido mais de uma vez. Além 
disso, como essas espécies não têm predado-
res aqui no Brasil e os corais locais não são 
páreo para elas, vão se espalhando e tomando 
o espaço de organismos nativos e até mesmo 
alguns que só são encontrados nos nossos re-
cifes. Como esse coral se adapta bem a várias 
condições de água, praticamente toda a nos-
sa costa está sob a ameaça de sua invasão. 

InForMar - Como são gerados os dados 
que permitem avaliar a ocupação e a proli-
feração deste “invasor” em nossas águas?

Beatriz Fleury - Através de um monitora-
mento de longo prazo que inclui uma área 
extensa. O Projeto Coral-Sol, em parceria 
com o Laboratório de Ecologia Marinha 
Bêntica da UERJ e o Instituto Terra e Mar, 
está acompanhando a expansão do coral-
sol na Baía da Ilha Grande e no litoral 
norte de São Paulo (Ilha Bela, São Sebas-
tião e Ubatuba). São centenas de pontos 
ao longo da costa e nas ilhas, onde nossa 
equipe mergulha regularmente, anotan-
do a localização correta das coordenadas 
de cada ponto, com auxílio do aparelho 
popularmente conhecido como GPS (em 
português significa geoposicionamento 
por satélite), para avaliar a quantidade de 
coral. Em cada local dois mergulhadores, 
em apnéia, nadam para lados opostos, pa-
ralelos aos costões rochosos, em 5 etapas 
de 1 minuto (aproximadamente 25m de 
extensão por minuto). Os mergulhadores 
observam e anotam em uma prancheta, a 
cada minuto, a quantidade relativa (do-
minantes, abundantes, frequentes, ocasio-
nais, raros ou ausentes) desses invasores.
 Depois, juntamos as informações para 
ter um panorama geral. Parece simples, 
mas são necessárias horas de treinamento 

Pólipo de Tubastraea tagusensis

Colônia de Tubastraea coccinea
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para calibrar o olho do pesquisador para se-
guir uma determinada escala e tornar o mé-
todo menos subjetivo. Desta forma, sabemos 
se o coral está ocupando lugares novos, se 
está expandindo para um lado ou para o ou-
tro, etc… Depois disso, casamos esses dados 
com informações sobre os locais (profundi-
dade, temperatura, salinidade) e resultados 
de outros estudos e experimentos. Tentamos 
desta forma explicar o aumento da área ocu-
pada pelo coral-sol em nossas águas. É mui-
to trabalho e requer uma equipe grande e 
dedicada. Após dois anos de estudo na Baía 
da Ilha Grande, podemos dizer que o Projeto 
Coral-Sol concluiu o mais completo estudo 
sobre a distribuição de uma espécie exótica 
invasora marinha realizado até hoje no Brasil.

InForMar - É possível medir o tamanho do im-
pacto desta invasão em nossos ecossistemas?

Beatriz Fleury - Primeiro, podemos medir 
a área que o coral-sol ocupa e a quantidade 
de colônias (grupos de indivíduos) em cada 
local. Quanto maior a área e a densidade das 
colônias, maior o impacto. Na Baía da Ilha 
Grande, de uma forma geral, estamos ven-
do o aumento das duas coisas, infelizmente, 
chegando a uma dominação de 52% da área 
dessa baía pelo coral-sol. Acreditamos que o 
maior impacto resultante dessa invasão seja 
a redução da biodiversidade marinha, e isso 
também pode ser medido. A variedade de for-
mas vivas é considerada um de nossos maio-
res tesouros. Mas isso pode acabar por causa 
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dessa “praga”. Pior ainda seria se o coral-sol 
atingisse os recifes de coral mais ao norte do 
país. Nossos corais são muito vulneráveis e 
a maioria não ocorre em mais nenhum outro 
lugar do mundo. O efeito do coral-sol nesses 
ambientes, acreditamos, seria devastador!

InForMar - Existe alguma possibilidade de 
ação de manejo para minimizar estes danos?

Beatriz Fleury - É preciso remover os corais 
jovens e adultos dos costões. A única forma de 
fazer isso sem danificar os outros organismos 
que vivem nesses ambientes é catando um por 
um manualmente. Acontece que esqueleto de 

coral tem um bom valor de mercado, pois é 
usado como fundo de aquário ou apenas para 
decoração. Hoje, existe um mercado negro 
desses produtos (comércio de coral é ilegal no 
Brasil), que acaba predando espécies brasilei-
ras e prejudicando o ambiente marinho. O que 
o Projeto Coral-Sol pretende fazer é criar um 

Estimativa de tamanho de 
uma colônia do coral-sol.

Colônia do coral-sol ocupando 
grande extensão do costão rochoso.
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mercado legal de produtos a base de coral-sol. 
A venda desses produtos é o que financiará a 
retirada dos corais-sol e a recuperação am-
biental. O projeto capacitará moradores da 
Ilha Grande e arredores para catar os corais. 
Esses catadores formarão uma cooperativa 
que será a fonte de coral-sol para artesãos e 
outros profissionais interessados no produto, 
que levará junto um recado de conservação. 
Cada coral será acompanhado por um selo 
verde que atestará sua origem e sua remoção 
de acordo com a legislação ambiental. Somos 
contra a venda de corais vivos, porque essa 

Exemplos de artesanatos produzidos a partir de corais 
invasores retirados do ambiente

atividade aumenta o risco de reintrodução do 
coral-sol em outras áreas. Todo esse esforço 
não pode ser desvinculado de um forte traba-
lho de comunicação e educação ambiental e 
deve ser pautado na lei brasileira e com apro-
vação dos órgãos ambientais. Nosso objetivo 
é transferir toda a renda e responsabilidade 
pela catação à cooperativa de catadores, ca-
bendo ao Instituto Biodiversidade Marinha 
apenas um apoio técnico e um aval de que o 
procedimento está sendo seguido corretamen-
te. Uma pergunta que sempre surge é “-O quê 
vocês vão fazer quando o coral-sol acabar?”. 
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Estimamos que tem coral-sol no litoral do 
Rio de Janeiro para durar de 25 a 30 anos. 
Na Baía da Ilha Grande, já tem tantos que 
não acreditamos que seja possível acabar com 
eles de vez, apenas controlá-los e evitar que 
se expandam mais. Isso quer dizer que essa 
atividade pode beneficiar pelo menos uma 
geração inteira de catadores e artesãos, além 
de resolver um problema ambiental grave. No 
nosso ponto de vista, só isso já é motivo para 
seguirmos adiante com nossos planos. Como 
toda proposta pioneira, temos muitas incer-
tezas. Mas isso também serve de motivação.

InForMar - Os mergulhadores recrea-
tivos podem contribuir de alguma for-
ma com o trabalho do Projeto Coral-Sol?

Beatriz Fleury - O mergulhador que 
encontrar um coral-sol deve fotogra-
fá-lo, anotar a localidade e comuni-
car à nossa equipe através do email 
coralsol@biodiversidademarinha.org.br.  
Friso que é crime remover qualquer coral 
do ambiente natural, mesmo o coral-sol, 
sem uma licença ambiental concedida pe-

los órgãos competentes. Se o mergulhador 
quiser catar coral, recomendo que procu-
re o Projeto para saber mais sobre nos-
sos programas de catador e voluntário.

Exemplos de artesanatos produzidos a partir de corais 
invasores retirados do ambiente

Acima: Pesquisadores em 
atividade de campo
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A equipe InForMar deseja a você 

um FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO. 

Pinguim Antártico.
Por Adriana Rodrigues de Lira 
Pessoa
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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
Moreias do Arquipélago de São Pedro e 

São Paulo

foto sub-id
Identificação e Biologia de Peixes Ósseos

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

da vez

foto Curiosa
Mande a imagem e conte sua história

mundo azul
Como operações de dragagem podem 

afetar sistemas marinhos

por trás das lEntEs 
Macro fotografia com flash embutido

mErgulhando Com a CiênCia
Entrando numa fria: prazeres e desafios 

da pesquisa na Antártica.


