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Palavras do Patrocinador
O patrocínio ao Projeto Ilhas do Rio teve início em 2011, na Seleção Pública do Programa
Petrobras Ambiental 2010. Desde então, o projeto conta com o apoio da Petrobras e,
atualmente, encontra-se em sua terceira fase.
Durante esse período, obteve resultados significativos para a gestão do Monumento
Natural das Ilhas Cagarras e entorno, em uma importante região de atuação da Petrobras –
a entrada da Baía de Guanabara. Entre as novas descobertas científicas, destaca-se a
identificação da esponja marinha endêmica Latrunculia (Biannulata) janeirensis, incluída
no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, publicado pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 2018. Na fauna terrestre,
foi encontrada uma nova espécie de anfíbio que só existe na Ilha Comprida. A espécie de
árvore Gymnanthes nervosa, que era considerada extinta na cidade do Rio de Janeiro, foi
registrada no cume da Ilha Redonda, onde também foram descobertos artefatos líticos
e cerâmicas indígenas do período pré-colonial, o que resultou no registro de um novo
sítio arqueológico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Nesta mesma ilha, foi identificado um dos maiores ninhais de fragata do Atlântico Sul,
reforçando a relevância da Unidade de Conservação para a manutenção da biodiversidade
marinha. Esses e outros diversos resultados do projeto alcançam a sociedade por meio de
palestras em escolas, exposições, vídeos e reportagens, além das publicações técnicas e
científicas que vêm sendo produzidas, incluindo este novo livro.
Por intermédio do Programa Petrobras Socioambiental, apoiamos iniciativas voltadas
à conservação do oceano e sua biodiversidade, geração de conhecimento, ações de
educação ambiental e sensibilização, unindo a dimensão social e a ambiental, contribuindo
para as comunidades onde atuamos e, de forma ampliada, para a sociedade. Para nós, é
uma grande satisfação apoiar iniciativas como o Projeto Ilhas do Rio e um orgulho fazer
parte desta história.

Gerência de Programas Ambientais – Petrobras

Words from the Sponsor
The sponsorship of Ilhas do Rio Project began in 2011, during the public call for Petrobras
Environmental 2010 Program. Since then, the project has been supported by Petrobras and is
currently in its third phase.
During this period, it obtained significant results for the management of Cagarras Islands
Natural Monument and its surroundings, in an important region where Petrobras operates the entrance to Guanabara Bay. Among the new scientific discoveries is the identification of
an endemic marine sponge Latrunculia (Biannulata) janeirensis, included in the Red Book
of Endangered Brazilian Fauna, published by Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), in 2018. In terrestrial fauna, a new amphibious species has been
found. It only exists on Comprida Island. The tree species Gymnanthes nervosa, which was
considered extinct in Rio de Janeiro city, was recorded on the summit of Redonda Island,
where pre-colonial indigenous lithic artifacts and ceramics were also discovered. This
finding resulted in a new archaeological site, registered by IPHAN. On this same island, one
of the largest Magnificent frigatebird nests in the South Atlantic was identified, reinforcing
the relevance of the Marine Protected Area to preserve the marine biodiversity. The project
results reach society through lectures, exhibitions, videos and reports, as well as technical
and scientific publications constantly being produced, including this new book.
Through Petrobras Socio-Environmental Program, we support initiatives that focus on
ocean conservation and its biodiversity, gathering knowledge, environmental education and
awareness actions, combining social and environmental dimensions. This way, we contribute
with communities around our operation sites until a larger extent, to the whole society. We
are delighted to support initiatives such as the Ilhas do Rio Project and we are proud to be
part of this history.

Environmental Management Programs – Petrobras
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SUMMARY

Prefácio
Vistas de longe, as Cagarras sempre fizeram parte de meu imaginário. De criança, apontava
o horizonte e me assombrava com a “grande baleia” que era vista cada vez que saía da Barra
da Tijuca. A IIha Cagarra, que dá nome ao arquipélago, com suas pinturas em tons de cinza,
sempre foram para mim a moldura das praias de Ipanema e Leblon.
Mas foram necessários muitos anos para que pudesse conhecer sua face mais íntima, onde
nem todos os cariocas tiveram ainda oportunidade de ir - onde me surpreendi com a beleza
de suas águas abrigadas, que oferecem oportunidade de passeios de barco, mergulhos,
remadas e outras formas de lazer para os cariocas. Com um pouco de sorte, ali é possível
avistar uma baleia nadando tranquilamente ao entardecer.
As ilhas estão tão próximas do Rio de Janeiro, mas poucas pessoas sabem que ali existem
pontos onde é possível mergulhar praticamente o ano todo, onde se pode visualizar peixes
diversos como marimbás, sargentinhos, peixes-borboleta, peixes-cirurgião, bodiões, donzelas, e
também cavalos-marinhos, moreias, raias, tubarões, tartarugas, além de diversos invertebrados
marinhos, como esponjas, corais, moluscos, anêmonas, estrelas e ouriços-do-mar.
Todas essas joias estão aqui, muito perto de todos os cariocas. E fazem parte do Monumento
Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras que, como diz o nome, é um verdadeiro monumento
– e de todos nós. Gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), essa Unidade de Conservação vai além e conta com a valiosa parceria do Projeto
Ilhas do Rio, que desde 2011 vem desenvolvendo ações de pesquisa e mobilização social
com maestria. Descobertas científicas pioneiras e surpreendentes e inúmeras ações
educativas e informativas têm contribuído fortemente para sua implementação, e para a
apropriação pelos cariocas de seu quintal marinho.
Os convido a viajar pelas páginas deste livro e conhecer um pouco mais esta joia e,
sobretudo, desejo que este livro os inspire a ir além e fazer uma visita para ver toda essa
beleza de perto, e abraçar o trabalho de preservar este verdadeiro tesouro carioca!
Longa vida ao Monumento Natural das Ilhas Cagarras e gratidão ao Projeto Ilhas do Rio!

Tatiana Teixeira Leite Ribeiro

Chefe do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras – ICMBio
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PREFACE

Preface
Cagarras Islands have always played a role in my imagination, as a picture seen from a distance.
As a child, I was amazed by the “big whale” which we saw every time we left Barra da Tijuca by
car. The Cagarra Island, which gives its name to the Archipelago, with its grayscale tones, has
always seemed to frame the Ipanema and Leblon beaches.
But it took me many years to get to know its innermost face, where not all “Cariocas” [Rio
natives/residents] have had the opportunity to go yet - where I was surprised by the beauty of its
sheltered waters, where one might go for boating, diving, paddling and other leisure activities for
the cariocas. With a little luck, you might see a whale swimming quietly in the evening.
The islands are so close to Rio de Janeiro, however few people know that there are places
where diving is possible virtually all year round, where it is probable to see different fish such
as the silver porgy, sergeant major fish, butterfly fish, surgeon fish, wrasse, damselfish, and
also seahorses, morays, rays, sharks, turtles, as well as various marine invertebrates including
sponges, corals, mollusks, anemones, sea star and sea urchins.
All these treasures are very close to all cariocas. And they are part of the Natural Monument
of the Cagarras Islands Archipelago, which, as the name implies, is a true monument - which
belongs to all of us. Managed by the Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), this Marine Protected Area goes beyond and benefits from its valuable partnership with
the Ilhas do Rio Project, which since 2011 has masterly been conducting research and social
mobilization actions. Pioneering and surprising scientific discoveries and countless educational
and informative actions have strongly contributed to the implementation of the Monument, and
to the appropriation by Cariocas of their marine backyard.
I invite you to travel through the pages of this book and learn a little more about this gem. Above
all, I want this book to inspire you to go further and pay a visit to see all this beauty up close, and
to embrace the work of preserving this true treasure of Rio de Janeiro!
Long live Cagarras Islands Natural Monument, special thanks to Ilhas do Rio Project!

Tatiana Teixeira Leite Ribeiro

Cagarras Islands Natural Monument Head - ICMBio
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PREFACE

Introdução
O Guia de Biodiversidade Marinha e Mergulho das Ilhas do

as espécies são divididas em classes, ordens ou famílias e

Rio é uma fonte de consulta prática para mergulhadores,

gêneros, e apresentadas em ordem alfabética de maneira

pesquisadores, estudantes, gestores, políticos e demais

prática para a busca de leitores não especialistas.

cidadãos com interesse pelo patrimônio genético, paisagístico

As fotografias trazem identificação taxonômica e nome

e histórico do Monumento Natural das Ilhas Cagarras e entorno.

popular (português e inglês) das centenas de espécies, além

Cabe ressaltar que esse guia foi organizado para atender a

de detalhes como fases de vida e colorações distintas entre

um público amplo, agregando o rigor acadêmico na seleção e

machos e fêmeas. Também são apresentadas importantes

identificação do material biológico com a democratização do

interações ecológicas registradas nesses ecossistemas

acesso ao conhecimento científico produzido em quase uma

insulares. Considerando-se a ausência de nomes populares

década das atividades do Projeto Ilhas do Rio.

para algumas das espécies documentadas, tomou-se a

O guia reúne uma parcela do rico Banco de Dados e Imagens

iniciativa de sugerir tais denominações, a fim de estimular o

(> 20 mil fotografias submarinas) desenvolvido pelo Projeto

maior contato do leitor não especialista com a biodiversidade

Ilhas do Rio desde 2011. Desse acervo, apresenta-se ao

marinha da região.

público uma série de registros inéditos da vida marinha,

O guia apresenta 10 pontos de mergulho selecionados dentre

incluindo algas, invertebrados, peixes, aves e cetáceos, além

uma ampla gama de opções, contemplando ilhas dentro e

de características e peculiaridades dos ambientes onde

fora do MoNa Cagarras e incluindo os limites geográficos da

essa rica biodiversidade se desenvolve.

malha amostral do Projeto Ilhas do Rio. Ricamente ilustrado

Considerando-se as limitações de espaço desta edição,

por mapas, croquis e fotografias, este guia preenche uma

foram selecionadas 302 espécies marinhas (17 algas, 158

lacuna de informações básicas para o desenvolvimento

invertebrados, 116 peixes, 5 aves e 6 cetáceos) comuns,

sustentável dessa atividade que congrega esporte, lazer,

raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e economicamente

pesquisa e renda. Tudo isso visa potencializar a experiência

valiosas, que representam a biodiversidade de 12 ilhas da

de cada visitante e estimular o interesse daqueles que,

região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Essas

mesmo de fora da água, admiram as paisagens naturais e a

espécies foram identificadas a partir de pesquisas científicas

biodiversidade marinha.

realizadas pelo Projeto Ilhas do Rio entre 2011 e 2019, em

Cabe destacar que este guia apresenta apenas uma fração

colaboração com diversos pesquisadores especialistas de

da biodiversidade marinha já catalogada para essas ilhas

diferentes instituições.

do litoral do Rio de Janeiro. Além disso, tem-se a certeza

Os grandes grupos da flora e fauna marinhas são apresentados

que o número de espécies conhecidas nesses ambientes

em ordem evolutiva, acompanhados de um texto introdutório

aumentará à medida que os esforços de coleta e análise

para Algas, Invertebrados Bentônicos (Esponjas, Cnidários,

de dados prosseguirem, incluindo a ampliação da malha

Crustáceos, Moluscos, Briozoários, Equinodermos e Ascídias),

amostral, produção de novas fotografias e refinamento

Peixes, Aves e Cetáceos. Dentro de cada um desses grupos,

taxonômico de grupos específicos.
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Introduction
The Marine Biodiversity and Diving Guide to the Islands of

The photos of hundreds of species bear taxonomical

Rio is a source of practical search for divers, researchers,

identification and common name (in Portuguese and in English)

students, managers, politicians and any person interested in

along with details in life stages and distinctive coloration

the genetic, scenic and historic patrimony of Cagarras Islands

on males and females. Whereas some of the species in this

Natural Monument and surroundings. It is noteworthy that

guide do not have a common name, it was taken the liberty of

this guide was developed to meet the needs of a vast public,

suggesting one in order to build a better rapport between the

combining the scholarly strictness in selecting and identifying

amateur reader and the local marine biodiversity.

the biological material with the democratization of access to

Ten of the many diving sites are presented here, contemplating

scientific knowledge resulted from almost a decade since the

islands of MoNa Cagarras and surrounding areas and

Ilhas do Rio Project started its activities.

geographically limited by the sampling zone of Ilhas do Rio

The guide presents an extract of the large image and database

Project. Heavily illustrated by maps, sketches and photos, this

(over 20 thousand underwater photos) gathered by Ilhas do Rio

guide fills the gap of basic information towards sustainable

Project since 2011. From this compendium, the public will be

development of activities that unite sports, leisure, research

privy to a series of never-seen-before records of marine life,

and income. All of it aiming to enhance the experience of each

such as algae, invertebrates, fish, birds and cetaceans.

visitor and to spark an interest in those who, even from land,
admire the natural landscape and marine biodiversity.

Taking into account the physical limitations of this edition, 302
marine species were selected (17 algae, 158 invertebrates, 116

It is worth to mention that this book only brings a fraction of

fish, 5 birds and 6 cetaceans), among common, rare, endemic,

the marine biodiversity that has already been catalogued in

threatened and economic-valuable species, which represent

the islands along the shore of Rio de Janeiro. Moreover, it is

the biodiversity of 12 islands in the metropolitan area of the

certain the number of known species in this area will only grow

city of Rio de Janeiro. They were logged through scientific

as the efforts to gather and analyze data go on, expanding the

research developed by Ilhas do Rio Project between 2011

sampling zone, taking new photos and refining the taxonomy

and 2019, in collaboration with an assortment of specialist

of specific groups.

researchers from other institutions.
Great taxonomic groups of marine flora and fauna are in
evolutionary order, following an introduction text for Algae,
Benthic Invertebrates (Sponges, Cnidarians, Crustaceous,
Mollusks, Bryozoans, Echinoderms and Ascidians), Fish, Birds
and Cetaceans; then, within each of these groups, species are
divided by class, order, family and genus, and in alphabetical
order to provide a practical search to the amateur reader.
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INTRODUCTION

MoNa CAGARRAS E ENTORNO:
UM MERGULHO NO PROJETO ILHAS DO RIO
MoNa CAGARRAS AND SURROUNDING AREAS: A DIVE INTO ILHAS DO RIO PROJECT
Aline Aguiar¹; Bruna Duarte¹; Fernando Moraes²; Áthila Bertoncini³,4 & Maíra Borgonha4
1. Instituto Mar Adentro; 2. Departamento de Invertebrados, Museu Nacional - UFRJ; 3. PPG em Biodiversidade (PPGBio) e Ecoturismo e Conservação (PPGEC),
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 4.Instituto Meros do Brasil
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MONA CAGARRAS AND SURROUNDINGS

Arquipélago das Cagarras, Ilha Redonda, Filhote da Redonda e Ilha Rasa (ao fundo).
Cagarras Archipelago, Redonda Island, Filhote da Redonda Islet and Rasa Island (on the background)

In April 2010, with the publication of Law No. 12,229 of April
13th, 2010, the Natural Monument of the Cagarras Islands
Archipelago (MoNa Cagarras), a group of islands located
just 5 km away from Ipanema Beach, became the 1st no-take
Marine Protected Area (MPA) of Rio de Janeiro.
The purpose of this Federal MPA is to preserve the Atlantic
Forest remnants, havens and nesting grounds of seabirds and
the scenic beauty of the Cagarra, das Palmas, Comprida and
Redonda islands, as well as Filhote da Cagarra and Filhote da
Redonda islets.
The MPA has an area of 91.20 hectares, including land
and marine environment within 10 m around each island
and islet.
The Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) is the federal environmental
agency responsible for managing this MPA, and according
to the rules established by the MoNa Cagarras Management

Em abril de 2010, o conjunto de ilhas localizado a apenas
5 km da Praia de Ipanema se tornou a 1ª Unidade de Conservação Marinha de Proteção Integral da cidade do Rio de
Janeiro, o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras (MoNa Cagarras), por meio da publicação da Lei
nº 12.229 de 13 de abril de 2010.
Essa Unidade de Conservação (UC) federal tem como
finalidade preservar os remanescentes de Mata Atlântica,
os refúgios e ninhais de aves marinhas e a beleza cênica
das ilhas Cagarra, das Palmas, Comprida e Redonda, e
ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda.
A UC apresenta uma área de 91,20 hectares, incluindo a
parte terrestre e o ambiente marinho em um raio de 10 m no
entorno de cada ilha e ilhota.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é a autarquia federal responsável pela
gestão dessa UC, na qual são permitidos alguns usos
O MONA CAGARRAS E ENTORNO

17

MONA CAGARRAS AND SURROUNDINGS

ILHAS DO RIO

ISLANDS OF RIO

Plan, it is open for some public uses, such as research,
environmental education and visitation.
It falls to the ICMBio to coordinate the MoNa Cagarras
Advisory Council, composed of various representatives
of the society who have historically used the area, such as
the Brazilian Navy, fishermen, researchers, tourism agents,
sportsmen, among others. Instituto Mar Adentro, a nongovernmental organization that carries out the Ilhas do Rio
Project has been part of the mentioned Advisory Council
since its inception, as well as several researchers involved in
the project who represent the academic sector.
Other significant insular formations can be found in
surrounding areas of MoNa Cagarras. Rasa Island, which is
located just 4.5 km east of Redonda Island, presents a clear
interaction of its terrestrial and marine ecosystems with the
islands that make up the MPA. Due to physical proximity, there
is a great similarity of the seabottom, current systems, and
ecological characteristics of the species.
The Tijucas Islands, encompassing Alfavaca, Pontuda and
do Meio, lie about 9 km west of MoNa Cagarras. Located near
the exit of the Joá Channel, in Barra da Tijuca, they receive a
great anthropic influence, especially from the input of organic
matter from the region’s domestic sewage.
The Maricás Islands lie 28 km east of Redonda Island and
are made up of two islands and two islets. Located east of the
entrance to the Guanabara Bay, they are bathed by waters with
different characteristics from MoNa Cagarras and, therefore,
have unique biodiversity, with species recorded only there.
Cotunduba Island is located at the entrance to the
Guanabara Bay, being influenced by polluted, turbid and
eutrophic estuarine waters, as well as it is influenced by the
clearer and less eutrophic coastal waters, depending on the
tidal and rainfall regime.

públicos, como pesquisa e educação ambiental, além de
visitação de acordo com as normas estabelecidas no Plano
de Manejo do MoNa Cagarras.
Cabe ao ICMBio coordenar o Conselho Consultivo do
MoNa Cagarras, composto por diversos atores da sociedade que utilizam historicamente a área, como a Marinha
do Brasil, pescadores, pesquisadores, agentes de turismo
e esportistas, entre outros. O Instituto Mar Adentro, organização não governamental que realiza o Projeto Ilhas do Rio,
faz parte do Conselho Consultivo desde sua criação, assim
como diversos pesquisadores envolvidos no projeto e que
representam o setor acadêmico.
Em áreas do entorno do MoNa Cagarras são encontradas outras importantes formações insulares. A Ilha
Rasa, que está localizada a apenas 4,5 km a Leste da Ilha
Redonda, apresenta uma interação clara do seu ecossistema terrestre e marinho com as ilhas que formam a UC.
Pela proximidade física, existe uma grande similaridade
do fundo do mar, sistemas de correntes e características
ecológicas das espécies.
As Ilhas Tijucas, englobando Alfavaca, Pontuda e do Meio,
estão distantes cerca de 9 km a Oeste do MoNa Cagarras.
Localizadas próximas da saída do Canal da Joatinga, na
Barra da Tijuca, recebem grande influência antrópica, especialmente do aporte de matéria orgânica proveniente dos
esgotos domésticos da região.
As Ilhas Maricás distam 28 km a Leste da Ilha Redonda
e são compostas por duas ilhas e duas ilhotas. Por se encontrarem a Leste da entrada da Baía de Guanabara, são
banhadas por águas com características diferentes do
MoNa Cagarras e, portanto, apresentam uma biodiversidade
singular, com espécies registradas apenas lá.
A Ilha de Cotunduba localiza-se na entrada Baía de
Guanabara, sendo influenciada pelas águas estuarinas
turvas e eutrofizadas, além de poluídas, assim como por
águas litorâneas mais claras e menos eutrofizadas, dependendo do regime de marés e chuvas.

O MONA CAGARRAS E ENTORNO
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Costão rochoso da Ilha Cagarra.
Cagarra Island rocky shore.

BIODIVERSIDADE

BIODIVERSITY

Vista da Ilhota Filhote da Redonda.
View from Filhote da Redonda Islet.
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When the Cagarras Islands Natural Monument was
created, in 2010, little was known about the islands’ marine
and terrestrial biodiversity, and existing research was
scarce. That was when a group of scientists from Mar
Adentro Institute and collaborators saw the opportunity to
present a multidisciplinary project for the country’s most
competitive environmental public notice, formerly Petrobras
Environmental Program.
It was challenging to conceive a proposal that could
encompass an extensive survey of insular biodiversity, in
order to broaden the knowledge of terrestrial and marine
ecosystems, as well as generate technical-scientific subsidies
for the Marine Protected Area (MPA) management.
Indeed, little was known about what would lie under this
MPA and it was an ambitious goal to unravel its nature and,
above all, to collaborate in its consolidation, through scientific
and robust data to be provided to the government agency in
charge, ICMBio, institutional partner of the project since then.
Renowned researchers from leading scientific institutions in
Rio de Janeiro were invited to join the team for what would
become the Ilhas do Rio Project. Some of them were already
studying the islands or their surroundings, and others, even
without any previous experience with Cagarras Islands, joined
with the same enthusiasm on this innovative plan. At this
stage, an essential institutional partnership was signed with
the Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) that supports the project to this day.
It was also very important to involve artisanal fishermen,
who historically make use of the area. Engaging in dialogues
with the Copacabana (Z-13), Itaipu (Z-7) and Jurujuba (Z8) Artisanal Fishing Colonies was crucial to understand the
impact that the new MPA’s rules would have on their activities.
Due to the existing proximity and bond, since the time when
creation of the MPA was still under discussion, an institutional
partnership was signed with Z-13, which kindly allowed the
use of its Visitor Center for the purposes of the project’s
environmental education and social mobilization activities.
It was also an important technical cooperation in order to
diagnose artisanal fishing in the region and to perform an

Quando o MoNa Cagarras foi criado em 2010, pouco se
sabia da biodiversidade marinha e terrestre das ilhas, e as
pesquisas existentes eram escassas. Foi quando um grupo
de pesquisadores do Instituto Mar Adentro e colaboradores vislumbrou a oportunidade de apresentar um projeto
multidisciplinar para o edital ambiental mais concorrido do
país, o então Programa Petrobras Ambiental.
Foi desafiador idealizar uma proposta que pudesse abarcar um extenso levantamento da biodiversidade insular,
de forma a ampliar o conhecimento sobre os ecossistemas terrestre e marinho, além de gerar subsídios técnico-científicos para gestão e manejo da UC.
De fato, pouco se sabia sobre o que essa nova UC passaria a proteger e era uma ambiciosa meta desvendar
sua natureza e, sobretudo, colaborar com a sua consolidação por meio de dados científicos e robustos a serem
cedidos ao órgão gestor, ICMBio, parceiro institucional
do projeto desde então.
Pesquisadores renomados, das principais instituições
científicas do Rio de Janeiro, foram convidados para compor
a equipe do que viria a ser o Projeto Ilhas do Rio. Alguns destes já estudavam as ilhas ou seu entorno, e outros, mesmo
sem prévia experiência com as Ilhas Cagarras, também embarcaram com o mesmo entusiasmo neste plano inovador.
Já nessa fase foi firmada uma essencial parceria institucional com o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (MNRJ) que apoia o projeto até os dias de hoje.
Era muito importante ainda envolver os pescadores artesanais, que fazem uso histórico da região. Dialogar com as
Colônias de Pesca Artesanal de Copacabana (Z-13), Itaipu
(Z-7) e Jurujuba (Z-8) foi fundamental para entender o impacto das novas regras da UC em suas atividades.
Pela proximidade e vínculo já existente, desde quando
ainda se discutia a criação da UC, foi firmada uma parceria institucional com a Colônia Z-13, que gentilmente veio
a permitir o uso do seu Centro de Visitantes para atividades de educação ambiental e mobilização social do
projeto. Foi também uma importante cooperação técnica
para diagnosticar a pesca artesanal na região e realizar
O PROJETO ILHAS DO RIO
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Palestra do pesquisador Áthila Bertoncini.
Reseacher Áthila Bertoncini’s lecture.

o inédito monitoramento de seu desembarque pesqueiro,
uma das primeiras pesquisas do projeto.
Pela magnitude e importância do alcance da proposta, o
Projeto Ilhas do Rio foi um dos 44 contemplados pelo edital
de seleção do Programa Petrobras Ambiental, dentre mais
de 900 projetos inscritos. Dali em diante, era enorme o
desafio de realizar o inventário da fauna e flora marinha e terrestre, pelos dois anos seguintes, e levar todo
conhecimento adquirido para a sociedade e principais atores
locais com uma metodologia própria e inovadora. A ocasião foi um misto de alegria e apreensão. Era uma grande
responsabilidade e muito trabalho pela frente!
Na primeira etapa do projeto, realizar o levantamento
primário de informações sobre as características físicas
e a biodiversidade marinha e terrestre das ilhas do MoNa
Cagarras era o passo inicial para a compreensão do ambiente. Muitas idas a campo foram necessárias para a
caracterização das principais feições geomorfológicas das
ilhas e ilhotas, para o inventário da fauna e flora marinha
e terrestre, além de análises da qualidade da água. Informações sobre o ambiente e as espécies, assim como interações
ecológicas e impactos antrópicos foram registrados,
sendo muitas dessas descobertas inéditas para a ciência.
Isso tudo foi a pedra fundamental para o desenvolvimento
de um trabalho de excelência técnica e científica que vem
sendo desenvolvido até os dias de hoje.
Na fase subsequente do Projeto Ilhas do Rio, as informações previamente levantadas foram utilizadas para auxiliar
o processo de elaboração de propostas de ações de gestão e manejo do MoNa Cagarras. O desenho amostral foi
O PROJETO ILHAS DO RIO

unprecedent monitoring of its fishing landing, one of the first
researches of the project.
Because of the magnitude and importance of the proposal,
Ilhas do Rio Project was one of the 44 chosen projects by the
Petrobras Environmental Program public notice, among over
900 applicants. From then on, the challenge of taking inventory
of the insular marine and terrestrial fauna and flora for the
next 2 years was enormous, and bringing all the knowledge
acquired to society and key local actors with an own innovative
methodology. The occasion was a mixture of joy and anxiety. It
was a great responsibility and a lot of work ahead!
In the initial stage of the project, conducting a primary
information survey on the physical features and marine and
terrestrial biodiversity of Cagarras Islands was the first step
to understand the environment. Many field trips were taken for
the main geomorphological features’ characterization of the
islands and islets. Also, field word was performed for marine
and terrestrial fauna and flora inventory, as well as for water
quality analysis. All environment and species information,
as along with ecological interactions and anthropic impacts,
have been recorded. Many of these discoveries were
unprecedented in science. These were cornerstones for the
development of a technical and scientific work of excellence
that has been developed to this day.
In the subsequent phase of Ilhas do Rio Project, the previously
collected information was used to assist in the process of
preparing proposals for Cagarras Islands’ managing actions.
The sample design was prepared in conjunction with ICMBio
and the results obtained included: aspects of the possible
effects of the MPA limits on the protection of the local
22
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elaborado em conjunto com o ICMBio e os resultados obtidos incluíram: aspectos dos possíveis efeitos dos limites
marinhos na proteção do ecossistema local em comparação com ilhas do entorno; proposição de zonas marinhas
de amortecimento; delineamento de zonas terrestres para
uso público; experimentações in situ para o controle de
espécies exóticas. Para tal, além das ilhas que compõem
o MoNa Cagarras, dos pontos da desembocadura da Baía
de Guanabara e do Emissário de Esgoto Submarino de Ipanema, as pesquisas foram ampliadas para as ilhas Rasa,
Maricás e Tijucas.
Já a terceira fase focou em pesquisas e ações estratégicas para a gestão da área. Dentre elas está a continuidade
do monitoramento de cetáceos, peixes, organismos bentônicos e aves marinhas dentro e fora da UC. Esses estudos
de longa duração são importantes ferramentas de avaliação da efetividade dos limites da UC. O monitoramento dos
impactos foi mantido com pesquisas de qualidade da água,
gerando informações de base para o gerenciamento costeiro, além do experimento de controle do capim-colonião
para o manejo dessa espécie invasora e para o reflorestamento insular. O levantamento da biodiversidade marinha
insular foi ampliado incluindo a Ilha de Cotunduba, na entrada da Baía de Guanabara, e essa base de dados é fundamental para futuras comparações.

PEIXES

ecosystem compared to surrounding islands; proposition of
marine buffer zones; delineation of land areas for public use;
in situ experiments for the control of exotic species. To this
end, in addition to the islands that form the MoNa Cagarras,
and sites of the Guanabara Bay mouth and the Ipanema
Submarine Sewage Outfall, research was expanded to Rasa,
Maricás and Tijucas islands.
The third phase focused on research and strategic actions for
the area management. Among these is the continued monitoring
of cetaceans, fish, benthic organisms and seabirds inside and
outside the MPA limits. These long-term studies are important
tools for assessing the effectiveness of MPA boundaries.
Impact monitoring was maintained with water quality surveys,
generating baseline information for coastal management, as well
as the experiment to control the Guinea grass for management of
this invasive species and island reforestation. The surveys on the
insular marine biodiversity were expanded to include Cotunduba
Island at the entrance to the Guanabara Bay and this database is
critical for future comparisons.
It is noteworthy that the logistics of all this field research
work is very complex. When landing on the islands is required,
it is imperative to protect all material so that it does not get
wet, which is quite ingenious, since there is no pier or beach
on the islands. The researcher has to jump into the sea, swim
and climb the rocky shore, full of barnacles and shellfish,
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Exposição do Projeto Ilhas do Rio para crianças.
Ilhas do Rio Project exhibition for kids.

Cabe ressaltar que a logística de todo esse trabalho de
pesquisa em campo é muito complexa. Quando o desembarque nas ilhas se faz necessário, é preciso proteger todo
material para que não molhe, o que é bastante engenhoso,
uma vez que nas ilhas não existe píer nem praia. O pesquisador tem que pular no mar, nadar e subir os costões cheios
de cracas e mariscos, carregando uma grande quantidade
de material. Exige um esforço físico considerável e planejamento logístico. Todo material deve ser transportado em
bolsas estanques, bombonas ou grandes caixas de isopor.
Para a identificação da fauna e flora local no cume da Ilha
Redonda, por exemplo, é necessário o apoio de um escalador profissional para conduzir a equipe em segurança na
subida de uma parede de cerca de 80 m com inclinações
de até 55°. Após a subida deve-se montar um verdadeiro
acampamento no meio da vegetação, para que os pesquisadores possam explorar o local. Muito trabalhoso e
extremamente recompensador! Em um desses trabalhos
em campo, artefatos líticos e cerâmicas de índios Tupiguaranis foram encontrados de forma inesperada, e esse sítio
arqueológico foi logo registrado junto ao IPHAN.
Ao longo de todos esses anos de estudos foram centenas

Arquipélago das Tijucas.
Tijucas Archipelago.
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carrying a large amount of material. It requires considerable
physical effort and logistical planning. All material should be
carried in waterproof bags, drums or large Styrofoam boxes.
In order to identify local fauna and flora on the summit of
Redonda Island, for example, the support of a professional
climber is necessary to lead the team safely, climbing
approximately 80 m high wall with slopes of up to 55º and
set up a real camp in the middle of the vegetation so that
researchers can explore the site. Very laborious and extremely
rewarding! In one of these field works, Tupiguarani Indians
lithic and ceramic artifacts were unexpectedly found, and this
archaeological site was soon cataloged by the Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)!
Throughout all these years of study there have been
hundreds of field trips and scientific expeditions, in partnership
with research institutions. In order to obtain references of
biological material for taxonomic identifications, specimens
of plant and animal species were collected, both at sea and on
land. This material was deposited in the Zoological Collection
of the Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional UFRJ, adding up to approximately 300 specimens, preserved
in 70% alcohol, dried or taxidermized. They are used for both
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de saídas de campo e expedições científicas, em parceria
com instituições de pesquisa. Visando obter material biológico de referência para as identificações taxonômicas,
foram coletados exemplares das espécies vegetais e animais, tanto no mar como em terra. Esse material foi tombado na Coleção Zoológica da Seção de Assistência ao Ensino (SAE) do Museu Nacional - UFRJ (MNRJ), totalizando
aproximadamente 300 exemplares, preservados em álcool
70%, secos ou taxidermizados. São utilizados tanto para
referência de pesquisa quanto para atividades educativas.
O envolvimento da sociedade na conservação da natureza
também sempre foi foco do Projeto Ilhas do Rio através
das atividades de educação ambiental, ações de mobilização social e cursos de capacitação profissional com
temáticas envolvendo o MoNa Cagarras e entorno. O
atendimento ao público acontece no Centro de Visitantes da Colônia de Pescadores de Copacabana, através de
palestras, exposições interativas e itinerantes. A qualificação de voluntários, educadores, agentes de turismo e
pescadores artesanais multiplica todo o conhecimento
produzido pelos pesquisadores do projeto. Essas ações e
o plano de comunicação do projeto buscam sensibilizar a
sociedade para a conservação dos ecossistemas e o uso
público consciente da UC.
Ao longo de quase uma década de trabalho, já foram
identificadas mais de 660 espécies de fauna e flora; capacitadas mais de 5.000 pessoas em palestras e cursos; mobilizadas mais de 40.000 pessoas nas exposições, e retiradas
da natureza mais de uma tonelada de resíduos em nossos
mutirões de limpeza, realizados nas ilhas da UC (tanto em
terra como no fundo do mar), na praia de Copacabana e na
Lagoa Rodrigo de Freitas, mais recentemente incluída nas
linhas de pesquisa do projeto.

research reference and educational activities.
Society’s strong commitment to the conservation of nature
has always been the focus of Ilhas do Rio Project through
environmental education activities, social mobilization
actions and professional training courses about MoNa
Cagarras and its surroundings. The service to the public takes
place at the visitor center of Copacabana Fishing Colony
and through lectures, interactive and itinerant exhibitions.
Qualification of volunteers, educators, tourism agents and
traditional fishermen multiplies all the knowledge produced
by the project researchers. These actions and the Ilhas do Rio
Project communication plan seek to grow society’s awareness
about the conservation of the ecosystems and the conscious
public use of the Marine Protected Area.
After almost a decade of work, it was identified over 660
species of fauna and flora; trained more than 5,000 people in
lectures and courses; mobilized more than 40,000 people in
our exhibitions and removed more than 1 ton of waste from
nature in cleanup efforts, that were conducted on the MPA’s
islands (both on land and on the sea floor), Copacabana Beach
and Rodrigo de Freitas Lagoon, which was recently included in
the project researches.
In the following section it is presented a brief description
of the main research lines already undertaken by the project
over the years:

www.ilhasdorio.org.br
Dozens of publication were developed and published,
including technical reports, scientific papers,
abstracts in conferences, books, educational booklets,
documentaries, interviews and media reports, always
based on novel data from the Ilhas do Rio Project. All this
knowledge and documental collection are shared with
decision-makers and are made available to the general
public on the open access project website. Stay tuned at
www.ilhasdorio.org.br.

Foram produzidas e divulgadas dezenas de publicações, incluindo relatórios técnicos, artigos científicos,
resumos em congresso, livros, cartilhas educativas,
documentários, entrevistas e reportagens na mídia
com base sempre em dados inéditos do Projeto Ilhas do
Rio. Todo esse conhecimento e acervo são encaminhados para os órgãos tomadores de decisão, bem como
estão disponíveis para o público em geral no website
do projeto que é de fácil acesso. Fique por dentro em
www.ilhasdorio.org.br.
O PROJETO ILHAS DO RIO
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Retorno da Ilha Redonda em um dia de pesquisa de campo.
Returning from Redonda Island in a research day in the field.

AS PESQUISAS CIENTÍFICAS
DO PROJETO ILHAS DO RIO
ILHAS DO RIO PROJECT’S SCIENTIFIC RESEARCH

A seguir uma breve descrição das principais linhas de
pesquisas já realizadas pelo projeto ao longo desses anos:

The following is a brief description of the main research
topics already undertaken by the project over the years:

Conectividade Genética: estudo inédito realizado
sobre a conectividade genética entre tainhas
(Mugil liza), uma espécie de peixe com importância
comercial que vive na Lagoa Rodrigo de Freitas e no mar,
também próximo às ilhas. O objetivo desse estudo visa
entender a estrutura populacional, possibilitando saber se
há uma única população dentro e fora da Lagoa, ou se são
duas distintas e isoladas. Tais achados são importantes
para o manejo tanto da espécie quanto dos ecossistemas
em que vivem.

Genetic Connectivity: An unprecedented study on
genetic connectivity between mullets (Mugil liza),
a commercially important fish species that lives
in Rodrigo de Freitas Lagoon and in the sea, also near the
islands. The purpose of this study is to understand the
population structure, making it possible to investigate if there
is a single population inside and outside the lagoon or if they
are two distinct and isolated populations. These findings are
important to manage the species and also the ecosystems
that they live in.

Qualidade da Água: o conhecimento sobre as
características físico-químicas e microbiológicas
da água na região do MoNa Cagarras e áreas adjacentes, como a Baía de Guanabara, permite o mapeamento das potenciais fontes de poluição que atingem a UC,
assim como o monitoramento da qualidade da água no litoral
carioca. Esse estudo é realizado em seis pontos no entorno
das ilhas da UC e integrado com dados de mais de 15 anos
de monitoramento da Baía de Guanabara, construindo uma
série histórica importante sobre a qualidade das águas na
região metropolitana do Rio de Janeiro.

Water Quality: Knowledge of the physicochemical
and microbiological fluctuation in the water
surrounding MoNa Cagarras and adjacent areas,
such as the Guanabara Bay, enables to understand the
potential sources of pollution to the MPA, as well as
monitoring Rio’s coastal water quality. This study is
conducted in six sites around the MPA islands and gathered
with over 15 years data of monitoring the Guanabara Bay,
building an important historical series on water quality in
the metropolitan region of Rio de Janeiro.

Flora Vascular: detalhado levantamento florístico
feito através de coleta e identificação taxonômica das
espécies vegetais vasculares terrestres do MoNa
Cagarras. A identificação de áreas ambientalmente sensíveis e prioritárias para a conservação se baseia nas informações de ocorrência das espécies ameaçadas de extinção e/
ou endêmicas, por exemplo.

Vascular Flora: Comprehensive floristic inventory
through specimen gathering and taxonomic
identification of terrestrial vascular flora in
MoNa Cagarras, besides proposing conservation areas
based on the information on endangered and/or endemic
species occurrence.

PESQUISAS CIENTÍFICAS
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Avifauna: o acompanhamento do processo reprodutivo do grande ninhal do atobá-marrom (Sula
leucogaster) e da fragata (Fregata magnificens)
nas ilhas Cagarra e Redonda, respectivamente, permite
identificar as áreas e épocas significativas para a reprodução e, consequentemente, a preservação local dessas
espécies. O inventário das espécies de aves que ocorrem
nas ilhas contribui ainda para o conhecimento da avifauna
insular do Rio de Janeiro.

Avifauna: Monitoring the reproductive process of the
brown booby (Sula leucogaster) and the Magnificent
frigatebird (Fregata magnificens) nests in Cagarras
and Redonda islands allows identifying significant areas
and periods for the reproduction and preservation of these
species. The bird species’ inventory on the islands also
contributes to the knowledge of Rio’s insular avifauna.

Estudo arqueológico: a partir de um inesperado achado de artefatos líticos, como machados-de-pedra-polida, mão-de-pilão, “quebra-coquinhos” e cacos de
cerâmica, foi identificado um importante sítio arqueológico
no cume da Ilha Redonda. Esse sítio arqueológico Tupiguarani
foi registrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e tem sido pesquisado por uma equipe de
arqueólogos do Museu Nacional - UFRJ.

Archaeological study: From an unexpected finding
of lithic artifacts such as polished stone axes,
pestle hand, “nut-breakers” and ceramic shards, an
important archaeological site was identified on the summit
of Redonda Island. This Tupiguarani archaeological site
was listed in IPHAN and has been studied by a team of
archaelogists from the Museu Nacional - UFRJ.

Levantamento Batimétrico e Confecção de Sistema
de Informação Geográfica (SIG): para conhecer
melhor a área submarina no entorno das ilhas do
MoNa Cagarras, foi produzida uma base detalhada de dados
batimétricos inéditos e gerados mapas bi e tridimensionais sobre diversas temáticas, incluindo geomorfologia,
comunidades biológicas, arqueologia, pesca artesanal e
uso público. Com isso, ampliou-se a capacidade de análise
e interpretação dos resultados científicos de cada linha de
pesquisa, embasando a elaboração de propostas de ações
de conservação do Plano de Manejo da UC.

Bathymetric Survey and Geographic Information
System Garment (GIS): To better understand the
undersea area surrounding the Cagarras Islands, a
detailed database of unpublished bathymetric data (depths)
was produced, and 2D and 3D maps were generated on various
topics, including geomorphology, biological communities,
archeology, artisanal fishing and public use. As a result, the
capacity to analyze and to interpret the scientific results of
each research line was expanded, subsidizing the proposals
for conservation actions in the Management Plan of the MPA.

Organismos Bentônicos Marinhos: o monitoramento
da comunidade bentônica (organismos associados
ao fundo do mar) visa entender se há diferenças
entre os costões rochosos de áreas protegidas pela UC e
os do entorno. Além disso, o contínuo levantamento da
biodiversidade permite conhecer as espécies que ocorrem
no litoral do Rio de Janeiro, assim como traçar uma série
histórica que possibilite avaliações e comparações no futuro.

Marine Benthic Organisms: Monitoring of the
benthic community (organisms associated with the
seabottom) aims to understand whether there are
differences between the rocky shores of protected areas and
those outside its limits. Moreover, continuous assessment
of the biodiversity allows us to know the species that occur
on Rio de Janeiro’s seashore, as well as plotting a historical
series to enable future evaluations and comparisons.

Peixes Recifais: o censo submarino para monitorar
a comunidade de peixes recifais permite a identificação de possíveis diferenças na saúde da ictiofauna
dentro e fora dos limites do MoNa Cagarras. As amostragens
submarinas também ampliam o levantamento das espécies
de peixes no litoral do Rio de Janeiro.

Reef Fish: Submarine census to monitor the fish
community allows the identification of differences on
the health between the icthyofauna within and beyond
MoNa Cagarras boundaries. The underwater samples also
broaden the survey of fish species on the coast of Rio de Janeiro.

PESQUISAS CIENTÍFICAS
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Níveis de Contaminantes em Organismos:
estudo feito através de análises de fragmentos de
penas de aves marinhas e mexilhões, permitindo
conhecer a concentração de contaminantes incorporados
nesses organismos.

Levels of Contaminants in Organisms: research
performed through analysis of fragments of
feathers of seabirds and mussels allows to know the
concentration of contaminants embedded in these organisms.

Controle e Monitoramento do Capim-Colonião:
um estudo pioneiro do Projeto Ilhas do Rio para
a erradicação do capim-colonião (Megathyrsus
maximus), uma espécie invasora de origem africana, tem
sido realizado desde 2013. Em uma área da Ilha Comprida,
o capim-colonião está sendo substituído por espécies
vegetais nativas do MoNa Cagarras, contribuindo para a
recuperação da flora original.

Control and Monitoring the Guinea Grass: Ilhas do
Rio Project is leading a pioneer study, since 2013, to
eradicate the Guinea grass (Megathyrsus maximus),
an invasive species original from Africa. In one area of
Comprida Island, the Guine grass is being replaced by native
plants, contributing to the recovery of the original flora.

Levantamento do Desembarque Pesqueiro: realizado entre 2011 e 2015, obteve informações sobre
a produção pesqueira e os parâmetros biométricos
e biológicos das espécies desembarcadas na Colônia de
Pescadores de Copacabana (Z-13). Os resultados obtidos
são fundamentais para conhecer melhor a biodiversidade do
entorno do MoNa Cagarras e para embasar políticas públicas
para a pesca artesanal.

Fishing Landing Survey: conducted between 2011
and 2015, this research obtained information
on fishery production, biometric and biological
parameters of the species landed by the fishing activity in
the Copacabana Fishing Colony (Z-13). The results gathered
are fundamental to understand the surrounding biodiversity
of MoNa Cagarras and help to build public policies for
artisanal fishing.

Cetáceos (Golfinhos e Baleias): o monitoramento
a longo prazo da ocorrência do golfinho-nariz-degarrafa-comum (Tursiops truncatus), assim como o
levantamento qualitativo de outros cetáceos permitem uma
interpretação espaço-temporal da presença e distribuição
das espécies. Contribui, também, para a indicação de áreas
importantes para a conservação desses animais, como rotas
migratórias e áreas de descanso, cria e alimentação.

Cetaceans (Dolphins and Whales): Maintenance of
long-term monitoring of occurrence of the common
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in Cagarras
Archipelago, Redonda Island and surrounding areas and
qualitative survey of other cetaceans, allow a spatiotemporal
interpretation on the species distribution. It also contributes
to indicate important areas for the conservation of these
animals, such as migratory routes, resting, rearing and
feeding areas.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a história e a
riqueza das Ilhas do Rio, está convidado a mergulhar na mais
recente produção do projeto. Neste novo livro são apresentados os mais relevantes pontos de mergulho das Ilhas do Rio
e um Guia de Biodiversidade das principais espécies de organismos bentônicos, peixes, cetáceos e aves marinhas que
ocorrem na região. Prepare-se, porque é de tirar o fôlego!

Now that you got to know a little more about the history
and richness of Islands of Rio, you are invited to dive into the
latest project production. In this new book, the most relevant
dive sites around the Islands of Rio are presented along with a
biodiversity guide of the main fish species, benthic organisms,
seabirds and cetaceans that occur in the region. Get ready,
because it is a breathtaking experience!

PESQUISAS CIENTÍFICAS

29

SCIENTIFIC RESEARCH

Pesquisador (Fernando Moraes) fotografando a biodiversidade marinha.
Researcher photographing the marine biodiversity.

PEIXES

30

FISH

O MERGULHO CIENTÍFICO DO ILHAS DO RIO
ILHAS DO RIO PROJECT’S SCIENTIFIC DIVING

Marine scientific research as part of the Ilhas do Rio
Project began in 2011, using various scientific diving
techniques to survey reef fish and benthic organisms
(algae and invertebrates). Initially, the aim was to carry out
a comprehensive quali-quantitative survey of the species
observed on the rocky shores and unconsolidated bottoms
(sand and gravel) of the Cagarras Islands Natural Monument
(MoNa Cagarras). Since then, monitoring of key species
has been underway both inside and outside the limits of the
Marine Protected Area (MPA). The results of these long-term
studies are strategic for assessing the effectiveness of the
protection limits of MoNa Cagarras, in addition to increasing
basic knowledge about the species that occupy Rio de
Janeiro’s insular ecosystems.

As pesquisas científicas marinhas do Projeto Ilhas do Rio
foram iniciadas em 2011 utilizando diversas técnicas de mergulho científico para o estudo de peixes recifais e organismos
bentônicos (algas e invertebrados). Numa primeira etapa, o
objetivo foi realizar um amplo levantamento quali-quantitativo das espécies observadas nos costões rochosos e fundos
inconsolidados (areia e cascalho) do Monumento Natural
das Ilhas Cagarras (MoNa Cagarras). A partir daí, o monitoramento de espécies-chave está em curso, dentro e fora da
Unidade de Conservação (UC). Os resultados desses estudos
de longa duração são estratégicos para avaliar a efetividade
dos limites de proteção do MoNa Cagarras, além de ampliar o
conhecimento básico sobre as espécies que ocupam os ecossistemas insulares do Rio de Janeiro.

Pesquisador (Carlos Rangel) realizando transecto de faixa para quantificação de peixes recifais.
Researcher performing a belt transect for reef fish quantification.
MERGULHO CIENTÍFICO
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CENSOS VISUAIS

VISUAL CENSUSES

A caracterização quali-quantitativa dos peixes recifais no
MoNa Cagarras, especialmente nas ilhas Comprida e Redonda, além da Ilha Rasa, fora da UC, é realizada através de
censos visuais submarinos, utilizando-se o mergulho autônomo (SCUBA). Esses censos visuais são executados em
transectos de 20 x 2 m (40 m²) e replicados em diferentes
profundidades para cobrir áreas rasas e fundas do costão
rochoso. Em todos os pontos de amostragem são registradas variáveis ambientais no dia da coleta dos dados e a
posição geográfica precisa.
Cada censo é conduzido por um mergulhador que nada, a
uma velocidade constante ao longo dos 20 m, contabilizando as espécies observadas a 1 m de cada lado do eixo de
deslocamento. Os dados são escritos com lápis em pranchetas de PVC, registrando-se os nomes das espécies, número
de indivíduos e tamanhos estimados. Essa técnica de amostragem é amplamente utilizada desde a década de 1980 e
presente em muitos trabalhos atuais, fornecendo dados sobre comunidades de peixes recifais de uma maneira simples
e, relativamente, de fácil replicação (Sale, 1997).

Quali-quantitative characterization of the reef fish in MoNa
Cagarras, especially on Comprida and Redonda islands,
as well as on Rasa Island, outside the MPA limits, has been
carried out through underwater visual censuses by SCUBA
diving. These visual censuses are performed in 20 x 2 m
(40 m²) transects and replicated at different depths to cover
shallow and deep areas of the rocky shore. At all studied sites,
environmental variables and the precise geographic position
are recorded at each sampling day.
Each census is conducted by a diver who swims at a
constant speed along 20 m, counting the species observed
in 1 m on each side of the displacement axis. The data are
written with pencils on PVC clipboards, recording the species
names, number of individuals and estimated sizes. This
sampling technique has been widely used since the 1980s
and is present in many current researches, providing data on
reef fish communities in a manner that is simple and relatively
easy to replicate (Sale, 1997).

BUSCA INTENSIVA

INTENSIVE SEARCH

A técnica de busca intensiva é fundamental ao conhecimento detalhado da composição das espécies da região
e geração de informações ecológicas sobre as mesmas,
incluindo dados de predação, herbivoria, simbiose e comensalismo, por exemplo. No Projeto Ilhas do Rio, esse
método de pesquisa científica é utilizado tanto para peixes, como para organismos bentônicos. A malha amostral
de ambos estudos é a mesma, aumentando a robustez
das informações ecossistêmicas produzidas pelo projeto
nos principais ambientes insulares das cidades do Rio de
Janeiro e Maricá.
Durante as amostragens, os mergulhadores científicos
percorrem a maior área possível do costão rochoso e dos
fundos inconsolidados, registrando todas as espécies de
organismos observadas em diferentes profundidades,
além das associações ecológicas mais relevantes e informações sobre comportamento. Diversos ambientes são
pesquisados, incluindo poças de maré, tocas, cavernas,
paredes verticais e platôs horizontais, além do substrato
arenoso e cascalhoso na interface com o costão rochoso.
Com isso, registra-se uma maior variedade de espécies
e ambientes, da zona entremarés até o limite inferior de

The intensive search technique is fundamental to provide
detailed knowledge of the region’s species composition and
generate ecological information about them, namely, data on
predation, herbivory, symbiosis and commensalism. Ilhas do
Rio Project uses this scientific research method for both fish
and benthic organism surveys. Both approaches investigate
the same sampling sites, increasing the robustness of the
ecosystem information produced by the project in the main
insular environments in Rio de Janeiro and Maricá cities.
During sampling, scientific divers swim the largest possible
area of the rocky shore and unconsolidated bottoms, recording
all species of organisms observed at different depths, as well
as the most relevant ecological associations and information
on behavior. Several environments are surveyed, including tide
pools, dens, caves, vertical walls and horizontal plateaus, as
well as sandy and gravel bottoms at the rocky shore interface.
Thus, a greater variety of species and environments are
surveyed, from the intertidal zone to the lower limit of each
insular coastline. In addition to ecological information, data
on the distribution and semi-quantitative abundance of the
species are recorded, allowing an integrated understanding of
the different surveyed and monitored islands.
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Local de pesquisa, piscina de maré da Ilha Redonda.
Research site, tide pool on Redonda Island.

cada costão estudado. São registrados dados de distribuição e abundância semi-quantitativa das espécies,
além de informações ecológicas que permitem traçar um
panorama comparativo entre as diferentes ilhas inventariadas e monitoradas.
A busca intensiva é estratégica para o levantamento do
número de espécies encontradas na área de estudo, complementando os resultados dos censos quantitativos, já
que, por vezes, espécies não são observadas dentro dos
limites dos censos de peixes, por exemplo. No caso da
UC, esse levantamento da biodiversidade é muito importante, já que revela o potencial da área protegida para a
manutenção de singular estoque genético e indica a necessidade de monitoramento, manejo e controle de espécies exóticas, entre outros aspectos. Além disso, o levantamento e monitoramento da biodiversidade marinha
bentônica têm gerado uma massa de dados taxonômicos
inédita e fundamental para gestão e manejo do MoNa Cagarras, além de complementar e possibilitar comparar as
informações com resultados anteriores (e.g., Monteiro &
Muricy, 2004; Batista, 2009; Poleto, 2016).
MERGULHO CIENTÍFICO

Intensive search is strategic to determine the number of
species found in the surveyed area, complementing the
results of quantitative censuses, as species are sometimes
not observed within the limits of the fish census, for
example. In the case of the MPA, this biodiversity survey is
very important, since it reveals the potential of the no-take
zone to maintain a unique genetic stock and indicates the
need for monitoring, management and control of exotic
species, among other aspects. In addition, the survey and
monitoring of benthic marine biodiversity has generated an
unprecedented and fundamental mass of taxonomic data for
management of MoNa Cagarras. It also complements and
enables information comparison with previous results (e.g.,
Monteiro & Muricy, 2004; Batista, 2009; Poleto, 2016).
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Pesquisador (Carlos Rangel) realizando busca intensiva de peixes recifais.
Researcher performing intensive search method for reef fishes survey.

Nova técnica de amostragem: o Vídeo Rotativo Submerso.
A novel sampling technique: the Submersible Rotating Video - SRV.
MERGULHO CIENTÍFICO
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VÍDEO ROTATIVO SUBMERSO

SUBMERSIBLE ROTATING VIDEO

A partir de 2017, durante a Fase III do Projeto Ilhas do Rio,
os pesquisadores ampliaram o monitoramento dos peixes
recifais através da utilização de uma nova técnica, o Vídeo
Rotativo Submerso (Submersible Rotating Video - SRV). O
sistema SRV foi desenvolvido por pesquisadores (Koenig &
Stallings, 2015) do Laboratório Costeiro e Marinho da Universidade do Estado da Flórida (EUA), que colaboram com
o Projeto Ilhas do Rio.
O SRV consiste de cilindro que abriga um pequeno motor
alimentado por baterias recarregáveis. Esse motor gira um
eixo vertical que se estende até o exterior do cilindro, sobre
o qual é acoplada uma câmera de vídeo (GoPro) filmando
em ultra resolução (4K). O sistema gira lentamente a câmera, completando 360° de visada a cada 30 segundos.
O que torna esse sistema particularmente interessante é a
simulação da consagrada técnica do Censo Estacionário, desenvolvida por Bohnsack & Bannerot (1986), com a vantagem
de poder atingir profundidades maiores e excluir a potencial influência do mergulhador sobre o comportamento dos peixes.
A cada expedição às ilhas, especialmente Comprida, Redonda, Rasa, Cotunduba, Maricás e Tijucas, os SRV são dispostos em três locais, ao longo de duas faixas de distância
do costão, propiciando uma amostragem representativa do
ambiente em dois extratos de profundidade (raso e fundo).
No laboratório, os vídeos são catalogados e examinados
em computador para identificar e contabilizar as espécies
em cada local. Com isso, amplia-se o conhecimento sobre
a biodiversidade e a densidade dos peixes recifais em áreas
dentro e fora do MoNa Cagarras.
O monitoramento da ictiofauna gera dados de abundância e frequência das espécies nos locais amostrados estrategicamente. Além disso, são estudadas a estrutura de
tamanho e as diferentes categorias tróficas presentes em
cada local, bem como a ocorrência de espécies ameaçadas
de extinção. Essas informações padronizadas permitem
avaliar ao longo do tempo as similaridades e diferenças na
saúde dos peixes recifais dentro e fora dos limites da UC.

Starting in 2017, during Ilhas do Rio Project - Phase III, the
researchers expanded the monitoring of reef fish with the use
of a new technique, the Submersible Rotating Video (SRV). The
SRV system was developed by researchers (Koenig & Stallings,
2015) from the Coastal and Marine Laboratory of Florida State
University (USA), who collaborate with the project.
The SRV system is composed of a cylindrical housing that
contains a small motor powered by rechargeable batteries. The
motor rotates about a vertical axis that extends to the outside of
the cylindrical housing, on which is mounted a GoPro camera,
filming in ultra-resolution (4K). The system slowly rotates the
camera, completing a 360° view every 30 seconds.
This system is particularly interesting because it simulates
the established Stationary Census technique developed by
Bohnsack & Bannerot (1986), with the advantage that it can
survey greater depths without the potential influence of the
diver on fish behavior.
At each expedition to the islands, especially Comprida,
Redonda, Rasa, Cotunduba, Maricás and Tijucas, SRVs are
arranged in three locations, along two lanes of distance from
the coast, providing a representative sample of the environment
in two depth zones (shallow and deep). In the laboratory, the
videos are catalogued and examined with a computer to
identify and count the species in each location. This increases
the knowledge regarding the biodiversity and density of reef
fish in areas inside and outside MoNa Cagarras limits.
Monitoring of ichthyofauna produces data on the abundance
and frequency of species in the strategically sampled
sites. In addition, the size structure and the different trophic
categories present at each site are surveyed, as well as
the occurrence of endangered species. This standardized
information allows researchers to evaluate the similarities
and differences over time in the health of the reef fish in the
MPA and surrounding areas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO E EM VÍDEO

PHOTO AND VIDEO RECORDS

Os registros fotográficos e em vídeo das centenas de espécies, tanto de peixes como organismos bentônicos, além de
dezenas de ambientes, são importantes testemunhos e fontes de informações para uma série de análises e pesquisas
taxonômicas e ecológicas estratégicas para a conservação

Photographic and video records of hundreds of species, both
fish and benthic organisms, as well as dozens of environments
are important testimonies and sources of information for a
series of taxonomic and ecological analyses and research
strategies for the conservation of insular ecosystems,
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Pesquisador (Áthila Bertoncini) fazendo macro fotografia.
Researcher taking macro photography.

dos ecossistemas insulares e o desenvolvimento sustentável na região metropolitana do Rio de Janeiro. As imagens,
produzidas em alta definição, são inseridas, catalogadas e
processadas no Banco de Imagens do Projeto Ilhas do Rio.
As macro fotografias das espécies são um exemplo de
como as imagens são chave para auxiliar na identificação taxonômica, pois permitem visualizar detalhes dos indivíduos
e análises por especialistas. Essas imagens digitais têm sido
usadas pelo Projeto Ilhas do Rio para fomentar a geração e
troca de informações em uma rede de pesquisadores especialistas em diferentes grupos de macroalgas e invertebrados sediados em diversas regiões do mundo.

contributing to the sustainable development in Rio de Janeiro
city metropolitan region. The images, produced in high
definition, are inserted, catalogued and processed in the Ilhas
do Rio Project’s Image Database.
The macro photographs of the species are an example of how
the images are key to assisting in taxonomic identification, as they
allow visualization of individual details and analysis by experts.
These digital images have been used by Ilhas do Rio Project to
foster the information exchange trough a research network of
experts in different groups of macroalgae and invertebrates, who
are based in several regions around the world.

FOTOQUADRAT (FOTO-QUADRADOS)

PHOTOQUADRAT

Durante 2013 e 2015, foto-quadrados foram utilizados nas
pesquisas do Projeto Ilhas do Rio para o monitoramento
quantitativo da comunidade bentônica das ilhas Redonda
e Rasa. Dez quadrados de 50 x 50 cm, dispostos aleatoriamente, foram fotografados em paredes verticais a 10 m de
profundidade em cada ilha, no verão e inverno. Em laboratório, as imagens foram analisadas para quantificar todos os
organismos observados e determinar os índices estruturais
das comunidades bentônicas, como diversidade e densidade das espécies de macroalgas e invertebrados (detalhes
em Poleto, 2016). Com esses resultados, contribuiu-se para
a construção de uma base de dados de monitoramento ecológico de longo prazo das comunidades que colonizam os

During 2013 and 2015, photoquadrat surveys were used
in the Ilhas do Rio Project for quantitative monitoring of the
benthic communities of Redonda and Rasa islands. Ten 50 x
50 cm quadrats, randomly arranged, were photographed on
vertical walls at 10 m depth on each island in summer and
winter. In the laboratory, the images were analyzed to quantify
all observed organisms and determine the main ecological
indexes of benthic community structure, such as diversity
and density of macroalgae and invertebrate species (details
in Poleto, 2016). These results contributed to the construction
of a long-term ecological monitoring database of the rocky
shore communities at those islands, serving as a tool for
environmental health assessment inside and outside the MPA.
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costões rochosos dessas ilhas, servindo de ferramental
para a avaliação da saúde ambiental dentro e fora das áreas marinhas protegidas.

SAMPLING AND SCIENTIFIC COLLECTIONS
During dives, from one to five specimens of each species
of benthic organisms are sampled and deposited in several
reference collections and in the Scientific/Education
Collection of the Education Assistance Section (SAE) of
Museu Nacional - UFRJ, producing testimony material
fundamental for taxonomic identifications and long-term
records of marine biodiversity in this region. Species
are identified by comparison with reference material and
specialized literature, in addition to experts help. Data are
entered into computerized spreadsheets and comments
are made on the distribution and conservation status of the
species according to official records (ICMBio, 2018). Based
on this information, it is possible to infer the health of benthic
communities within and outside MoNa Cagarras limits, as
well as to refine distribution mapping of key species in these
insular ecosystems.

COLETA E COLEÇÕES CIENTIFICAS
Durante os mergulhos, de um até cinco exemplares de
cada espécie de organismos bentônicos são coletados e
depositados nas diversas coleções de referência e na coleção didático científica da Seção de Assistência ao Ensino
(SAE) do Museu Nacional - UFRJ, gerando material testemunho, fundamental para as identificações taxonômicas e
registro de longo prazo da biodiversidade marinha dessa
região. As espécies são identificadas por comparação com
material de referência e literatura especializada, além da
consulta a especialistas. Os dados são inseridos em planilhas informatizadas e comentados quanto a distribuição
e estado de conservação das espécies segundo os registros oficiais (ICMBio, 2018). Com base nessas informações
é possível inferir a saúde das comunidades bentônicas
dentro e fora dos limites do MoNa Cagarras, assim como
refinar o mapeamento da distribuição das espécies-chave
nesses ecossistemas insulares.

Pesquisador (Fernando Moraes) coletando manualmente o caranguejo-de-espinho (Mithrax hispidus).
Researcher manually collecting a coral clinging crab.
MERGULHO CIENTÍFICO
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Peixes-borboleta-namorada (Chaetodon sedentarius).
Reef butterflyfishes.
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The reader will find detailed in the Marine Biodiversity and
Diving Guide to the Islands of Rio 302 marine species of
algae, invertebrates and vertebrates along with 10 dive sites
in the metropolitan area of the city of Rio de Janeiro, within
Cagarras Islands Natural Monument, Rasa and Cotunduba
islands as well as Tijucas and Maricás archipelagos.
In the marine biodiversity section of this book, the great
groups of flora and fauna are in evolutionary order, following
introduction texts. Within each of these groups, species are
organized in alphabetical order by class, subclass, order
or family and genus. The photos portraying each species
carry labels that aid in disclosing information. Based on
local characteristics, they include scientific identification,
common names in Portuguese and in English, maximum
size, preferred habitat, depth range, relative abundance, life
stage, sex, potential danger to divers, economic potential (for
consumption), seasonality and conservation status according
to the International Union for Conservation of Nature (IUCN)
criteria and to the Red Book of Threatened Species of Brazilian
Fauna, published by Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio, 2018).
In the diving section, the guide presents information on
how to get to the islands, from the entrance of Guanabara
Bay, location of the dive sites, local depth, as well as flora
and fauna characteristics. With the use of labels, the reader
may check diving quality, seabottom features, curiosities,
experience level recommended, water visibility and current
strength. In addition, maps and sketches of each of the 10
sites were commissioned specially to better the reader’s
understanding and illustrate the more unique local features.

O leitor encontra no Guia de Biodiversidade Marinha e
Mergulho das Ilhas do Rio a caracterização de 302 espécies
marinhas de algas, invertebrados e vertebrados e a descrição
de 10 pontos para a prática desse esporte na região
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, abrangendo
o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, as ilhas Rasa e
Cotunduba e os Arquipélagos das Tijucas e Maricás.
Na parte de biodiversidade marinha, os grandes grupos
da flora e fauna são apresentados em ordem evolutiva,
acompanhados de textos introdutórios. Dentro de cada
grande grupo, as espécies estão organizadas em ordem
alfabética nas classes, subclasses, ordens ou famílias
e gêneros. Cada espécie é retratada em fotografia e
acompanhada de ícones que facilitam a descrição das
informações. Com base nas características locais, são
apresentadas as identificações cientificas, os nomes
populares em português e inglês, o tamanho máximo,
o tipo de habitat preferencial, a faixa de profundidade, a
abundância relativa, a fase de vida, o sexo, a periculosidade
ao mergulhador, o potencial econômico (consumo), a
sazonalidade e o estado de conservação segundo os
critérios da União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção, publicado pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2018).
Na parte de mergulho, o guia traz informações sobre
o deslocamento até as ilhas, a partir da entrada da Baía
de Guanabara, a localização dos pontos de mergulho,
indicação da profundidade local, além de peculiaridades
sobre fauna e flora. Através de ícones, indica-se a
qualidade do mergulho, formação do fundo, curiosidades,
nível de experiência pessoal sugerida, visibilidade da
água e intensidade das correntes. Além disso, mapas
e croquis de cada um dos 10 pontos de mergulho foram
especificamente produzidos para melhor situar o leitor e
ilustrar as características locais mais representativas.
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This Diving Guide covers 10 dive sites in the islands of
Rio de Janeiro, including the Cagarras Islands Natural
Monument, Rasa, and Cotunduba islands as well as the
Tijucas and Maricás archipelagos. It contains information
about traveling to the islands from the entrance of
Guanabara Bay, location of dive sites, local depth, and tips
on specific fauna and flora.
Icons on diving quality, seabottom features, curiosities, level
of personal experience, water visibility, and current intensity
complete the dive information.

O Guia de Mergulho destaca 10 pontos de mergulho
nas ilhas do Rio de Janeiro, abrangendo o Monumento
Natural das Ilhas Cagarras, as ilhas Rasa e Cotunduba e os
Arquipélagos das Tijucas e Maricás.
Traz informações sobre o deslocamento até as ilhas, a
partir da entrada da Baía de Guanabara, a localização dos
pontos de mergulho e indicação da profundidade local,
além de dicas sobre fauna e flora específicas.
Ícones sobre a qualidade do mergulho, formação do fundo,
curiosidades, nível de experiência pessoal, visibilidade da
água e intensidade das correntes compõem as informações
dos mergulhos.

Recorte do mapa do litoral do Rio de Janeiro entre as ilhas Tijucas e Maricás.
Map detail of Rio de Janeiro coastline between Tijucas and Maricás islands.
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Localização detalhada dos 10 pontos de mergulho apresentados neste guia. Detailed location of the 10 dive sites presented on this guide.
1. Ilha Rasa - Naufrágio Buenos Aires, 2. Ilha Rasa - Portinho, 3. Ilha Rasa - Guincho, 4. Ilha de Cotunduba - Enseada, 5. Ilha Cagarra – Canal Face Sul, 6. Ilha Comprida Enseada Norte, 7. Filhote da Ilha Redonda - Buff, 8. Ilha Redonda - Face Norte, 9. Ilha Pontuda - Enseada Norte, 10. Ilha Maricá - Naufrágio Moreno
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Croqui do ponto
de mergulho
Dive site sketch
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Nome do ponto de
mergulho
Dive site name

3

Localização
Location
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Características
gerais do mergulho
Dive site features
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Régua de profundidade
do mergulho
Depth scale

6

Mapa da Ilha
Island map
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Ícones para o Guia de Mergulho
Diving Guide’s Icons

1

Identificação do ponto
de mergulho
Dive site

Fauna e Flora
Fauna and Flora

Naufrágio
Shipwreck

Encosta
Rocky Shore Dive

Mergulho noturno
Night Dive

Rochedo
Outcrop

Sítio arqueológico
Archeological Site

Caverna
Cave

Qualidade do mergulho
Dive Quality

Força da corrente
Current Speed

Nível de visibilidade
Water Visibility

Nível de experiência
Experience Level

Baixo
Low

Fraco
Weak

Baixo
Low

Iniciante
Beginner

Médio
Medium

Moderado
Moderate

Médio
Average

Intermediário
Intermediate

Alto
High

Forte
Strong

Alto
High

Avançado
Advanced
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Great groups of marine flora and fauna are presented in
evolutionary order, accompanied by introductory texts.
Within each great taxonomic group, species are
organized alphabetically according to classes, orders,
families, and genera. Each species is portrayed in
photography and accompanied by icons that facilitate the
description of the information.
Based on local characteristics, the guide presents
scientific identification, common names in both Portuguese
and English¹, maximum size, preferred habitat type, depth
range, relative abundance, life stage, sex, potential danger
to diver, economic potential (consumption), seasonality and
conservation status according to the IUCN criteria and to the
Red Book of Endangered Brazilian Fauna (ICMBio, 2018).

Os grandes grupos da flora e fauna marinhas são
apresentados em ordem evolutiva, acompanhados de
textos introdutórios.
Dentro de cada grande grupo, as espécies estão organizadas em ordem alfabética dentro das classes, ordens, famílias
e gêneros. Cada espécie é retratada em fotografia e acompa-nhada de ícones que facilitam a descrição das informações.
Com base nas características locais, são apresentadas
as identificações científicas, os nomes em português e
inglês¹, o tamanho máximo, o tipo de habitat preferencial,
a faixa de profundidade, a abundância relativa, a fase de
vida, o sexo, a periculosidade ao mergulhador, o potencial
econômico (consumo), a sazonalidade e o estado de
conservação segundo os critérios da União Internacional
para a Conservação da Natureza (IUCN) e o Livro Vermelho
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, publicado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio, 2018).
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Ícones de
características
Species features

2

Classe
Class

3

Ordem
Order

4

Família
Family

7

A classificação das espécies segue as principais bases de dados
digitais atuais: World Register of Marine Species (marinespecies.
org), FishBase (fishbase.in) e AlgaeBase (algaebase.org).

5

Espécie
Species

6

Nome popular
em português
Common name
in Portuguese

7

Nome popular
em inglês
Common name
in English

Species classification follows the current main digital databases:
World Register of Marine Species (marinespecies.org), FishBase
(fishbase.in) and AlgaeBase (algaebase.org).

1. Os nomes em inglês seguem bases de dados digitais amplamente consultadas, como www.sealifebase.org e www.naturalis.org, além de algumas adaptações
livres aos singulares nomes locais e regionais. 1. The English names presented here follow current digital databases, such as www.sealifebase.org e www.naturalis.
org, as well as some unofficial translation to unique local and regional names.
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Ícones para o Guia de Biodiversidade Marinha
Marine Biodiversity Guide’s Icons
Abundância
Abundance
Raro
Rare
Comum
Common

Periculosidade
Dangerousness

Valor econômico
Economic Value

Abundante
Abundant

Sem Valor
No Value

Novo Registro nas Ilhas
New Record at the Islands

Baixo
Low Value

Recife Rochoso
Rocky Reef

Alto
High Value

Idade
Age

Interface Recife / Areia
Reef / Sand Interface

Jovem
Young
Intermediário
Intermediate
Adulto
Adult
Estação do ano
Seasons

Sem Ameaça
No Danger

Habitat
Habitat

Medidas
Measurements
Peso em tonelada
Weight in tonne

Categoria Lista Vermelha IUCN
IUCN Red List Categories

Coluna, Recife, Areia
Water Column, Reef, Sand

Criticamente em Perigo
Critically Endangered

Coluna d`Água e Recife
Water Column and Reef

Em Perigo
Endangered

Coluna d’Água
Water Column

Peso em quilograma
Weight in kilogram

Perigoso
Dangerous

Areia / Cascalho
Sand / Gravel

Vulnerável
Vulnerable
Quase Ameaçada
Near Threatened

Verão
Summer

Comprimento em cm
Size in centimeters

Inverno
Winter

Profundidade em metros
Depth in meters

Outono
Autumn

Envergadura em metros
Wingspan in meters

Macho
Male

Dados Insuficientes
Data Deficient

Primavera
Spring

Comprimento em metros
Size in meters

Fêmea
Female

Não Avaliado
Not Evaluated

Menos Preocupante
Least Concern

Sexo
Sex
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Buenos Aires - 1873
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Ilha Rasa: Naufrágio Buenos Aires
Rasa Island: Buenos Aires Shipwreck

Posição/Location: 23° 03’ 57.68” S 43° 08’ 22.18” W

Grande âncora almirantado na proa do naufrágio.
Large Admiralty anchor on the shipwreck’s bow.

O naufrágio Buenos Aires está
localizado ao Sudeste da Ilha Rasa,
entre 12 e 42 m de profundidade. Esse
ponto de mergulho demanda um nível
técnico avançado aos mergulhadores
e a presença de um guia para uma
descida precisa no naufrágio. O local
apresenta boa visibilidade e, por ser
totalmente desabrigado, é susceptível
a correntezas, especialmente na
porção mais rasa.
A partir da entrada da Baía de Guanabara, a distância até o naufrágio é de
7,7 milhas náuticas (14,2 km), levando
em torno de 1 hora de navegação.
Ao longo do naufrágio há muitas
chapas e ferragens, resultado da
NAUFRÁGIO BUENOS AIRES
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The Buenos Aires shipwreck is located
at the southeast of Rasa Island, between
12 and 42 m deep. This dive site requires
an advanced technical level for divers
and the presence of a guide for a precise
descent into the wreck. The site has
good visibility and, being completely
unsheltered, is susceptible to currents,
especially in the shallow portion.
From the entrance to Guanabara Bay, the
distance to the wreck is 7.7 nautical miles
(14.2 km). The ride takes about 1 hour.
Along the wreck, there are many metal
sheets and hardwares, resulting from the
action of the sea and implosions made by
the Brazilian Navy in the ship’s structure.
Still, several parts of the vessel remain

BUENOS AIRES SHIPWRECK
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ação do mar e de implosões feitas pela Marinha do Brasil
na estrutura do navio. Ainda assim, diversas partes da
embarcação são observadas bem preservadas, como os
guinchos, uma grande caldeira aos 30 m e a hélice aos
42 m de profundidade.
Há ainda a estrutura de double expansion engenie, onde
se identificam as hastes e o conjunto da engrenagem
da válvula de Stephenson, completamente recobertas
por organismos de um colorido vívido que realçam essa
parte do naufrágio, a 30 m de profundidade. As âncoras
se destacam na região da proa, aos 12 m de profundidade.

Profundidade
site depth

well preserved, such as the winches, a large boiler at 30 m,
and the propeller at 42 m depth.
There is also the double expansion engine, where
Stephenson’s valve stem and gear assembly can be identified.
This place is entirely covered by organisms of vivid color that
enhance that part of the wreck at 30 m depth. The anchors
stand out in the bow region, at a depth of 12 m.
The bottom near the wreck is rich in algae, with a great
abundance of a red algae species that grows up to 10 cm from
the bottom. It is common to observe spotted scorpionfish
camouflaging in the wreck environment, and the Brazilian
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Guincho recoberto por corais solitários rosa, laranja (Corynactis sp.) e esponjas amarelas.
A view of the winch covered by small pink and orange solitary corals and yellow sponges.
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Hastes de engrenagem recobertas por corais solitários laranja (Corynactis sp.).
Rods from gears covered by small orange solitary corals.

Válvula de Stephenson recoberta por corais solitários rosa e laranja (Corynactis sp.).
Stephenson’s valve gear coverd by small pink and orange solitary corals.
PEIXES
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Caldeira densamente recoberta por corais solitários (Corynactis sp.).
Boiler densely covered by small solitary corals.
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site depth

Banco de algas vermelhas nas imediações do Buenos Aires.
Red seaweed bank nearby Buenos Aires bottom.
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Peixe mangangá-axila-roxa (Scorpaena plumieri) sobre o naufrágio.
Spotted scorpionfish on the shipwreck.
NAUFRÁGIO BUENOS AIRES

Destroços do naufrágio coloridos por corais solitários (Corynactis sp.).
Wreckage colored by solitary corals.
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BUENOS AIRES SHIPWRECK
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SITE 1

O fundo nas proximidades do naufrágio é rico em algas, com
grande abundância de uma espécie de alga vermelha que
cresce até 10 cm do fundo. Os peixes mangangás-axila-roxa
se camuflam no ambiente do naufrágio, e micholes-quatis e
mariquitas-de-penacho nadam por entre suas estruturas.
Em geral, há muitos elementos do naufrágio cobertos
por pequenos corais solitários, formando verdadeiros
tapetes coloridos de tons laranja e rosa.

Buenos Aires Shipwreck

O vapor Buenos Aires, um paquete
de 100,3 m com propulsão a vela e
a vapor, foi lançado ao mar em 1829
pela companhia J.L. Sunderland. Era
considerado à época um dos mais
modernos para transporte de cargas e
passageiros, levando na ocasião itens
como louças, cerveja, óleo de rícino
e cimento. Sessenta e um anos após
sua construção, o Buenos Aires transitava da Bahia para o Rio de Janeiro
quando uma de suas caldeiras explodiu, forçando a redução da velocidade
da embarcação, que já se encontrava
maltratada pelos anos de viagem.
Os relatos apontam que o capitão
Karl Löewe passou o timão ao imediato e passageiros notaram a rota de
encontro a uma ilha com farol. Questionado, o capitão informou que o encarregado era competente e fez pouco
caso da informação. No entanto, quando finalmente subiu ao comando, percebeu que estavam em rota de colisão
com a Ilha Rasa.
A ordem de reversão das máquinas
não foi suficiente para evitar a colisão na madrugada do dia 24 de julho
1890. Apesar de todo o tumulto a bordo frente a condição de naufrágio, os
botes salva-vidas foram à água e após
o deslocamento até o interior da Baía
de Guanabara todos foram resgatados
pela Marinha do Brasil.
NAUFRÁGIO BUENOS AIRES
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The Buenos Aires steamboat, a 100.3 m
liner with sail and steam propulsion, was
launched into the sea in 1829 by the J.L.
Sunderland company. At the time, it was
considered one of the most modern ships
for transporting cargo and passengers,
carrying on the occasion items such as
crockery, beer, castor oil, and cement.
Sixty-one years after its construction,
Buenos Aires was traveling from Bahia
to Rio de Janeiro when one of its boilers
blew up. This fact forced the boat, which
was already battered by years of travel,
to slow down.
Reports indicate that Captain Karl
Löewe handed the helm to the first mate,
and passengers noticed it was headed
for an island with a lighthouse. When
questioned, the captain informed that
the foreman was competent and made
light of the information. However, when
he finally rose to command, he realized
that they were on a collision course with
Rasa Island.
The order to reverse the machines
was not enough to avoid the collision
in the early hours of July 24, 1890.
Despite all the turmoil aboard caused
by the imminent shipwreck, lifeboats
were lowered into the water. After
displacement to the interior of
Guanabara Bay, all crew was rescued by
the Brazilian Navy.

BUENOS AIRES SHIPWRECK
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site depth

Naufrágio
Buenos Aires

sandperch and longfinned dwarf sea bass swimming between
the structures.
In general, there are many elements of the wreck covered
by small solitary corals, forming beautiful colorful carpets of
orange and pink tones.
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Ilha Rasa
Portinho
Rasa Island - Portinho
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Ilha Rasa: Portinho
Rasa Island: Portinho

Posição/Location: 23° 03’ 41.28” S 43° 08’ 54.99” W

Vista aérea da porção da Ilha Rasa onde se encontra o Portinho.
Aerial view of Rasa Island, where Portinho is placed.

O Portinho, na Ilha Rasa, está
localizado exatamente do lado
oposto (Oeste) ao ponto conhecido
como Guincho (Ponto 3). Dessa
forma, em condições de mar calmo,
os dois pontos podem ser opções de
mergulho em uma mesma saída.
No Portinho ocorrem os embarques
e desembarques dos militares da Marinha do Brasil que cumprem serviço
na ilha, que abriga um histórico farol,
estratégico para a navegação na entrada da Baía de Guanabara.
A partir da entrada da Baía de
Guanabara, a distância até esse
ponto de mergulho é de 7,4 milhas
náuticas (13,7 km), levando em torno
PORTINHO
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PORTINHO

Portinho, on Rasa Island, is located
precisely on the opposite side (West)
to the point known as Guincho (site 3).
This way, in calm sea conditions, the
two locations can be diving options on
the same day.
Portinho is a small port for Brazilian
Navy soldiers who work on the island,
which houses a historic lighthouse,
strategic for navigation at the entrance
to Guanabara Bay.
From the entrance of Guanabara
Bay, the distance is 7.4 nautical miles
(13.7 km) and takes about 50 minutes on
a boat to reach this dive site.
As Rasa Island has a northwestsoutheast orientation, the location

Profundidade
site depth

2

0m

30m

50m
50m

PONTO 2

SITE 2

of Portinho on its west face is ideal for diving on the windy
days of the east-southeast quadrant. The landmark for the
beginning of the dive is the port’s staircase carved in the rock.
Right below, there is a large bolder reaching the bottom at
12 m. Heading Southeast, divers will find wide rocks, which
form a plateau between 8 and 10 m deep, rich in brown algae,
which have varying tones of iridescent colors.
Some portions of articulated coralline algae can hide cryptic
fish, which seek refuge inside dead barnacles. Invertebrates
also attract attention as they feed or seek breeding partners,

Profundidade
site depth

de 50 minutos de navegação.
Como a Ilha Rasa possui uma orientação NoroesteSudeste, a localização do Portinho em sua face oeste é
ideal para mergulhos nos dias de ventos do quadrante
leste-sudeste. O ponto de referência em terra para o início
do mergulho é a escada entalhada na rocha, por onde
ocorrem os embarques e desembarques na ilha. Logo
abaixo da escada, acompanha-se uma grande rocha e
chega-se ao fundo, aos 12 m. Seguindo em navegação para
Sudeste, o mergulhador encontrará rochas amplas que
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30m

Peixes crípticos, como o macaquinho-das-algas (Parablennius marmoreus), aproveitam para se esconder dentro de cracas mortas.
Criptic fish, such as the Seaweed blenny, sheltering inside dead barnacles.
50m 50m
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Colorido nudibrânquio (Felimare lajensis) alimentando-se sobre as algas.
Colorful nudibranch feeding over the algae.
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Jovem bodião-fogueira (Bodianus pulchellus), com seu vívido amarelo.
A vivid yellow young Spotfin hogfish.
PORTINHO

Alga parda (Dictyota sp.) com padrões de furta-cor.
Brown algae showing iridescent colors.
59

PORTINHO

50m
50m

PONTO 2

SITE 2

such as the colorful nudibranchs with their blue bodies with
yellow stripes.
It is also possible to observe ringneck blennies feeding
on the spawning grounds of sergeant major fish, which are
abundant in the area. When a nest is abandoned, there is a
real food frenzy.
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formam um platô entre 8 e 10 m de profundidade, repletas
de algas, com destaque para as pardas, que apresentam
tons variados de furta-cor.
Algumas porções com algas calcárias articuladas
podem esconder peixes crípticos, que buscam refúgio
dentro de cracas mortas. Invertebrados também chamam
a atenção enquanto se alimentam ou buscam parceiros
para reprodução, como os coloridos nudibrânquiospijaminha com seus corpos azuis com listras amarelas.
Também é possível observar os peixes macaquinho
se alimentando das desovas de peixes sargentinhos,
abundantes no local. Quando há um abandono do ninho,
ocorre um verdadeiro frenesi alimentar.
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Macaquinhos-da-pedra (Parablennius pilicornis) devorando uma desova de peixes sargentinhos (Abudefduf saxatilis).
Ringneck blennies gobbling the Seargeant major’s spawnning.
50m

PORTINHO
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Mariquitas-de-penacho (Dules auriga), sempre fotogênicas.
Brazilian sand bass, always photogenic.
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Micholes-quatis (Pinguipes brasilianus) habitam as áreas mais fundas do costão.
Brazilian sandperchs inhabiting deeper areas of the reef.

Ilha Rasa-- Guincho
Guincho
Ilha Rasa

Rasa Island - Guincho (Whinch) PEIXES
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Ilha Rasa: Guincho

Rasa Island: Guincho (Winch)
Posição/Location: 23° 03’ 40.13” S 43° 08’ 48.20” W

Guincho da Marinha do Brasil, referência para iniciar o mergulho e que dá nome ao ponto.
Brazilian Navy Winch is the inland reference to start the dive.

Situado na Ilha Rasa, o guincho é
uma estrutura utilizada pela Marinha
do Brasil para carga e descarga de materiais e equipamentos. Encontra-se
na porção leste da ilha e é usado como
referência em terra para o mergulho.
É um ponto particularmente interessante, próximo ao naufrágio
Buenos Aires, e pode ser uma boa
opção de segundo mergulho depois
da visita ao navio afundado, já que
apresenta profundidades mais rasas. O local também é procurado por
praticantes do mergulho em apneia e
propício para iniciantes devido à boa
visibilidade e profundidade.
A partir da entrada da Baía de
Guanabara, a distância é de 7,3 milhas
GUINCHO
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WINCH

Located on Rasa Island, Guincho is a
winch used by the Brazilian Navy. It is
located on the eastern part of the island,
and it is a landmark for diving.
Guincho is an attractive diving site,
near the Buenos Aires shipwreck. It
can be a good option for a second dive
after the visit to the sunken ship since
it has shallower depths. The site is also
sought after by apnea divers. It is also
recommended for beginners due to its
good visibility and depth.
From the entrance to Guanabara Bay,
the distance is 7.3 nautical miles (13.5
km), and navigation to Guincho site
takes about 50 minutes.
As Rasa Island has a northwestsoutheast orientation, the area of this
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dive is wholly exposed to swells from east to south. The
best reference to start the dive is between the winch and the
Brazilian Navy’s mooring buoy.
In the shallowest portion (between 5 and 8 m deep), this
place is full of large boulders. Eventually, schools of Atlantic
spadefish and Atlantic bigeye pass through, which add,
the feeling of movement and a spectacular reddish tone to
the environment. In this area, with the high circulation of
water, there is a marked presence of marine sponges, with
different shapes and colors covering these rocks. Latrunculia
janeirensis stands out, a remarkable species, spherical in
shape and brown-green color, endemic to Rasa and Redonda
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náuticas (13,5 km) e a navegação até o Guincho leva em
torno de 50 minutos.
Como a Ilha Rasa possui uma orientação NoroesteSudeste, a área desse mergulho fica completamente
desabrigada e exposta às ondulações desde Leste a Sul. A
melhor referência para iniciar o mergulho é entre o guincho
e a boia de atracação da Marinha do Brasil.
Na porção mais rasa, entre 5 e 8 m de profundidade, esse
local é repleto de grandes rochas, por onde eventualmente
passam cardumes de enxadas e olhos-de-cão, os quais
agregam, respectivamente, a sensação de movimento e
um tom avermelhado espetacular ao ambiente. Nessa
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Cardume de olho-de-cão (Priacanthus arenatus) junto a grandes rochas.
Glasseye schooling over the large rocks.
50m
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Coloridas esponjas sobre as rochas: vermelho, laranja e rosa.
Vivid color sponges covering the rocks: red, orange and pink.
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Fundo de cascalho, formado por conchas de mariscos na transição entre as rochas e areia.
Gravel bottom, formed by the clams of the rock mussel, a trasition from rocks to sand bottom.
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islands, discovered by researchers from the Museu Nacional UFRJ and the Ilhas do Rio Project in 2013. Slate pencil urchins
are also common there, recognized for their few, but thick
blunt spines.
The attentive diver will also be able to observe reef
butterflyfish feeding on the pink patches deposited on the
rocks, which are the spawnings of sergeant major fish. Among
the predators of small fish and invertebrates, the comb
grouper can be easily found in this dive site, swimming from
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zona, com a grande circulação da água, há uma presença
marcante de esponjas-marinhas, com diferentes formas e
cores recobrindo essas rochas. Destaca-se a Latrunculia
janeirensis, espécie marcante, de forma esférica e cor
marrom-esverdeada, endêmica das ilhas Rasa e Redonda,
descoberta por pesquisadores do Museu Nacional -UFRJ e
do Projeto Ilhas do Rio em 2013. Ali, também são comuns
ouriços-satélite, reconhecidos por seus espinhos robustos
e pouco numerosos.
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50m

Peixes-borboleta-namorada (Chaetodon sedentarius) predando as desovas do peixe sargentinho (Abudefduf saxatilis).
Reef butterflyfish preying over the Seargent major’ spawning.

one den to another.
In the deepest portion of diving, the transition between the
rocks and the sand is full of gravel, coming from the shellfish
shells on the shallower areas. It is only on this gravel bottom
which is observed one of the most abundant fish species of
Guincho: the blackear bass. This species, as well as the flying
gurnard, feed on invertebrates found among the gravel.

O mergulhador atento poderá observar ainda peixesborboleta-namorada se alimentando das manchas rosadas
depositadas sobre as rochas, que são as desovas dos peixes
sargentinhos. Dentre os predadores de pequenos peixes e
invertebrados, os badejos-mira são facilmente encontrados
nesse ponto de mergulho, nadando de uma toca para outra.
Na porção mais funda do mergulho, percebe-se que a
transição entre as rochas e a areia é repleta de cascalhos,
oriundos das conchas de mariscos das zonas mais rasas.
É somente nesse fundo de cascalho que se observa uma
das espécies de peixe mais abundantes do Guincho, a
mariquita-de-orelha-negra. Essa espécie, assim como os
coiós, ou falsos-voadores, se alimentam de invertebrados
que encontram entre os cascalhos.
GUINCHO
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Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris) sobre rochas do fundo.
Comb grouper over the rocky bottom.
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22m

Mariquita-de-orelha-negra (Serranus atrobranchus), comum nos fundos de cascalho.
Blackear bass is a common species over the rubble bottom.
GUINCHO

Praticantes do mergulho em apneia treinando junto ao Guincho, na Ilha Rasa.
Apnea divers training at Guincho dive site, at Rasa Island.
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Ilha de Cotunduba: Enseada
Cotunduba Island: Enseada (Cove)

Posição/Location: 22° 57’ 55.82” S 43° 09’ 00.63” W

Rocha na Enseada que se assemelha a uma cabeça de tartaruga.
Rock formations resembling a turtle head.

A Ilha de Cotunduba baliza, há séculos, a entrada Baía de Guanabara pela
sua porção oeste, servindo de importante referência aos navegadores. Entre a ilha e o continente há um canal
profundo que serve de passagem para
embarcações de grande porte. A ilha
faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Leme, criada
pelo Decreto Municipal nº 14.008 de
05 de julho de 1995.
A partir da entrada da Baía de
Guanabara, a distância até a Ilha de
Cotunduba é de apenas 1,6 milhas
náuticas (3 km) e a navegação leva em
torno de 15 minutos. A ilha é acessível
também de caiaque, a partir da Praia
Vermelha, e o percurso de 1,1 milhas
ENSEADA COTUNDUBA
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COTUNDUBA’S COVE

For centuries, Cotunduba Island has
marked the entrance to Guanabara
Bay by its western portion, serving as
an essential reference for navigators.
Between the island and the mainland,
there is a deep channel that serves
as a passage for large vessels. The
island is part of the Environmental
Protection Area (APA) of Morro do
Leme, created by Municipal Decree
No. 14.008 of July 5, 1995.
From the entrance of Guanabara
Bay, the distance to Cotunduba Island
is only 1.6 nautical miles (3 km), and
navigation takes about 15 minutes. The
island is also accessible by kayak, from
Praia Vermelha, and the course of 1.1
nautical miles (2 km) can be reached in
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less than 1 hour.
Enseada is located on the Cotunduba’s island western part.
It is an ideal place for diving, as it offers shelter from the
northeastern to the southeastern winds. It also forms a large
area of shallow depths. Despite the predominance of mild
currents in the Enseada portion, the diving plan must coincide
with the flood tide. That is an important observation to reduce
the influence of turbid and eutrophic waters coming from the
Guanabara Bay. Consequently, it allows better visibility with
a greater predominance of offshore waters. The large block
of rock that resembles a turtle’s head is a landmark for the
beginning of the dive.
Alongside the coast, the bottom appears at about 4 m depth,
and the descent is smooth until 10 to 12 m. Along this area,
full of pebbles of different sizes, there are several species
of fish in their young phase, such as the spotted goatfish,
the blackear wrass, and the high-hat. This phenomenon
adresses the transition status of Cotunduba Island, located
at the interface of the estuary with the open sea ecosystems.
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náuticas (2 km) pode ser feito em menos de 1 hora.
A Enseada se localiza na porção oeste da ilha e é ideal
para a prática do mergulho, pois fica abrigada dos ventos
oriundos de Nordeste a Sudeste, além de formar uma
grande área de águas rasas. Apesar da predominância
de pouca correnteza na Enseada, é importante que o
planejamento do mergulho coincida com a maré enchente.
Isso diminui as chances de haver forte influência das águas
turvas e eutrofizadas provenientes do interior da Baía
da Guanabara e, consequentemente, permite desfrutar
de melhor visibilidade com a maior predominância de
águas costeiras. Como referência de terra para o início
do mergulho, utiliza-se o grande bloco de rocha que se
assemelha a uma cabeça de tartaruga.
Acompanhando o costão, o fundo surge a cerca de
4 m de profundidade e a descida é suave até 10 a 12 m.
Ao longo dessa área, repleta de seixos de diferentes
tamanhos, observa-se diversas espécies de peixes em sua
fase jovem, como as trilhas, os bodiões-puxê e as marias-
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Jovem trilha (Pseudupeneus maculatus).
Young Spotted goatfish.
50m

ENSEADA COTUNDUBA

70

COTUNDUBA’S COVE

PONTO 4

SITE 4

Profundidade
site depth

Jovem bodião-puxe (Halichoeres poeyi).
Young blackear wrasse.
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12m

Jovem maria-nagô (Pareques acuminatus).
Young High-hat.

O peixe-enxada (Chaetodipterus faber) é um visitante ocasional em cardumes.
Atlantic spadefish is occasionally observed schooling.
ENSEADA COTUNDUBA
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Grandes cocorocas-jurumirim (Orthopristis ruber) são observadas em todo o mergulho.
Large corocoro grunts are spotted everywhere.

Macaquinho-de-chifre (Hypleurochilus fissicornis) é comum na Ilha de Cotunduba.
Horn blenny is common at Cotunduba Island.
PEIXES
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Schools of Atlantic spadefish can be seen swimming through
this area, and the corocoro grunt is very abundant throughout
the dive. Also worth mentioning are the horn blenny, usually
found only in the shaded areas, but it is a guaranteed presence
on the rocks here.
In the center of Enseada, a remarkable record was made
of the rare cnidarium Ralpharia sanctisebastiani, a species
that, to date, was only observed in São Sebastião region (SP).
It shows the uniqueness of this dive site, the importance
of Guanabara Bay, and the relevance of scientific research
to the knowledge and conservation of marine biodiversity.
Other invertebrates that attract attention in the Enseada site
are: the Darwinella sp. sponge; the Leptogorgia punicea
octocoral; the Octopus vulgaris octopus, besides several
species of ascidias.
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nagô. Isso evidencia a transição ecossistêmica encontrada
na Ilha de Cotunduba, localizada na interface do estuário
com o mar aberto. Cardumes de peixes-enxada podem
ser avistados passando por essa área de transição, e as
cocorocas-jurumirim são muito abundantes em todo o
mergulho. Destacam-se ainda os macaquinhos-de-chifre,
habitualmente encontrados apenas nas zonas sombreadas,
mas que aqui são presença garantida sobre as rochas.
No centro da Enseada foi feito um surpreendente registro
do raro cnidário Ralpharia sanctisebastiani, espécie que até
então só era conhecida da região de São Sebastião (SP),
demonstrando a singularidade desse ponto de mergulho,
a importância da Baía de Guanabara e a relevância das
pesquisas científicas para o conhecimento e a conservação
da biodiversidade marinha. Outros invertebrados que
chamam a atenção na Enseada são: a esponja Darwinella
sp., o octocoral Leptogorgia punicea, o polvo Octopus
vulgaris, além de diversas espécies de ascídias.
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Polvo (Octopus vulgaris) observa atentamente os mergulhadores.
Octopus observing the passing divers.
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Ilha Cagarra (MoNa Cagarras): Canal Face Sul
Cagarra Island (MoNa Cagarras): South Face Channel

Posição/Location: 23° 1’ 41.29” S 43° 11’ 33.35” W
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Vista aérea da face sul da Ilha Cagarra, de frente para a ilhota Filhote da Cagarra.
Aerial view of Cagarra Island South Face, in front of Filhote da Cagarra Islet.

A Ilha Cagarra, que dá nome ao Arquipélago e ao Monumento Natural, é
facilmente reconhecida pelas manchas
brancas escorridas nos seus paredões rochosos. Esse padrão de manchas verticais é resultado da contínua
deposição de fezes das aves marinhas
(guano), que formam interessantes
feições, especialmente contrastantes
após as chuvas. O Canal Face Sul é um
ponto de mergulho localizado na porção menos conhecida da ilha, voltada
para o Sul, formando um canal com a
Ilhota Filhote da Cagarra.
A partir da entrada da Baía de
Guanabara, a distância é de 6,2 milhas
CAGARRA CANAL FACE SUL
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Cagarra Island, which gives its name
to the Archipelago and the Natural
Monument, is easily recognizable for
the white patches drained on its rocky
walls. This pattern of vertical spots is
the result of the continuous deposition
of seabirds’ excrements (guano), which
form interesting features, especially
contrasting after rainfall. The Channel
Southern Coast is a diving site located
in the least known portion of the island,
facing south, forming a channel with the
Filhote da Cagarra islet.
From the entrance of Guanabara Bay,
the distance is 6.2 nautical miles (11.5
km) and takes about 50 minutes of
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Tartaruga-verde (Chelonia mydas) descansando junto ao fundo rochoso.
Green turtle resting on the rocky bottom.
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18m

Coral-floco-de-neve (Carijoa riisei).
Leafy Snowflake coral.
50m

Par de caranguejo-aranha (Stenorhynchus seticornis).
A couple of yellowline arrow crab.
CAGARRA CANAL FACE SUL
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navigation to reach this dive site.
This place usually has medium intensity currents, and drift
diving is possible here through the channel. Along the rocky
shore, there is a large amount of rock around 4 m deep. Up
to 18 m, a relatively smooth profile follows, where the current
generally becomes milder. At the bottom, green turtles resting
at the entrance to dens are a common sight.
Around 15 m deep, leafy snowflake corals are found,
revealing a great contrast of the white of their polyps with the
darker background. Among the rocks, arrow crabs are also
abundant, and it is common to see two or three individuals
fighting over territory.
Dusky groupers, still very small, are commonly observed
in this area, occurring at various depths. Some cleaning
stations can also be observed, where the barber gobies
(cleaners) are at full pace, removing parasites from other
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náuticas (11,5 km) e leva em torno de 50 minutos de
navegação para alcançar esse ponto de mergulho.
Esse local costuma apresentar correntezas de intensidade
média, podendo ser desenvolvida a prática de drift, ou seja,
o mergulho à deriva pelo canal. Acompanhando o costão
rochoso, existe uma grande quantidade de rochas em torno
dos 4 m de profundidade. Até os 18 m, segue-se um perfil
relativamente suave, onde a correnteza geralmente se torna
mais amena. No fundo, é comum observar tartarugas-verde
descansando na entrada de tocas.
Por volta dos 15 m de profundidade, verdadeiros buquês
do coral-floco-de-neve são encontrados, revelando um
forte contraste do branco de seus pólipos com o fundo
mais escuro. Entre as rochas, os caranguejos-aranha
também são abundantes, sendo comum observar dois ou
três indivíduos disputando território.
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Jovem garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) no costão rochoso.
Young dusky grouper over the rocky reef.
CAGARRA CANAL FACE SUL
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fish, such as the brown chromis.
Other interesting ecological relationships can be
appreciated at this dive site, especially fish predation. Fish
can be spotted feeding, with their prey still hanging out of
their mouth.
The southern portion of Cagarra Island is rich in tiny
organisms. For macro life lovers, especially those who
practice underwater photography, the rocky shaded areas
reserve large carpets of orange sand zoanthid, where horn
blenny and crustaceans take shelter.
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Garoupas-verdadeiras, ainda bem pequenas, são comumente observadas nessa área, ocorrendo em diversas profundidades. Ali, observa-se também algumas estações de
limpeza, locais onde os amorés-neon (limpadores) estão
em plena atividade, removendo parasitas de outros peixes,
como as tesourinhas.
Outras relações ecológicas interessantes podem ser
apreciadas neste ponto de mergulho, especialmente a
predação por parte dos peixes. É comum flagrar peixes se
alimentando, ainda com suas presas para fora da boca.
A porção sul da Ilha Cagarra é rica em organismos
diminutos. Para os mergulhadores atentos aos detalhes,
especialmente aos praticantes da fotografia submarina, as
zonas sombreadas de algumas rochas reservam grandes
tapetes de cnidários laranjas, onde peixes macaquinhos e
crustáceos fazem abrigo.
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Amoré-neon (Elacatinus figaro) limpando uma tesourinha (Chromis multilineata).
Barber goby cleaning a brown chromis.
50m
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Maria-da-toca-garrião (Labrisomus nuchipinnis) se alimentando de outro peixe.
A hairy blenny feeding on other fish.
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Rochas cobertas pelo zoantídeo Parazoanthus swiftii em suas partes sombreadas.
Rock shaded areas covered by zoanthid.
CAGARRA CANAL FACE SUL

Pólipos do zoantídeo Parazoanthus swiftii no costão rochoso.
Zoanthid polyps on the rock shore.
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Ilha Comprida
Comprida Island
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Ilha Comprida (MoNa Cagarras): Enseada Norte
Comprida Island (MoNa Cagarras): North Cove

Posição/Location: 23° 2’ 15.59” S 43° 12’ 17.37” W

6

A Ilha Comprida é a mais visitada
pelas embarcações de passeio no Arquipélago das Cagarras. Sua porção
norte confere uma área abrigada dos
ventos do quadrante sul. Consequentemente, é o ponto de mergulho mais
procurado pelas operadoras de mergulho, sendo o local ideal para quem
inicia ou pretende iniciar na prática do
mergulho Livre (Apneia) e SCUBA.
Aos que partem do Posto 6, em
Copacabana, a distância é de apenas
3,3 milhas náuticas (6,1 km), e a
navegação em lancha rápida não leva
mais que 15 minutos até o ponto de
mergulho. Para as embarcações que
COMPRIDA ENSEADA NORTE
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Vista aérea da ilha Comprida aonde está localizado o ponto de mergulho junto à sua parte mais alta.
Aerial view of Comprida Island where the diving site is located by the highest peak.

Comprida Island is the Cagarras
Archipelago’s most visited island. Its
northern portion gives boats a sheltered
area from the winds of the South
quadrant. Consequently, it is the most
popular dive site among scuba diving
operators. The site is also ideal for
freediving and scuba diving beginners.
For those departing from Posto 6
(a lifeguard station) in Copacabana,
the dive site is only 3.3 nautical miles
(6.1 km) away. By fast speedboat, the
navigation is no longer than 15 minutes.
For boats departing from the entrance
to Guanabara Bay, the distance is
about 7.5 nautical miles (13.8 km), and

COMPRIDA’S NORTH COVE
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Caramujo-marinho (Macrocypraea zebra) sobre algas.
Measled cowrie over algae.
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Coral-baba-de-boi (Palythoa caribaeorum) recobrindo grandes áreas do fundo.
White Encrusting Zoanthid covering large areas of the bottom.
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Detalhe do coral-pétreo (Madracis decactis) na interface entre costão rochoso e areia.
Detail of the ten-rayed star coral at the interface between the rocky shore and the sand.
50m
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it takes around 50 minutes.
Enseada Norte is 13 m deep, and the rocky shore has a
smooth profile with lots of dens. In this site, glassy sweepers
form schools, and green turtles can often be found in the
water column and resting on the rocky bottom. The area, a
sheltered site, favors shallow diving near the rocky shore.
Several species of blennies may be found occupying the
empty barnacles in these shallower areas of the rocky shore,
including the tessellated blenny and the molly miller.
Still, in the area around 5-8 m deep, the large bank of
white encrusting zoanthids is also a highlight. This coral
provides numerous microenvironments, very rich in small
organisms such as arrow crabs, sea snails, barber goby
and octopuses. The presence of the coral makes it an
excellent place to practice macro photography and for the
contemplation of marine life.
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partem da entrada da Baía de Guanabara, a distância é
de cerca de 7,5 milhas náuticas (13,8 km) e leva em torno
de 50 minutos.
Na pequena enseada na Ilha Comprida, a profundidade
chega aos 13 m e o costão tem um perfil suave, com muitas
tocas. Nesse local, piabas-do-mar formam cardumes
e tartarugas-verde são encontradas com frequência
transitando na coluna d’água e descansando no fundo
rochoso. O fato de ser uma área abrigada favorece o
mergulho raso junto ao costão. Diversas espécies de
peixes blênios, ou macaquinhos-da-pedra, podem ser
encontradas ocupando as cracas vazias nessas zonas
mais rasas do costão, dentre elas, o sarampinho e as
marachombas-verdes.
Destaca-se também na área da enseada, por volta dos
5 a 8 m de profundidade, o grande banco de coral-baba-
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Tartarugas-verdes (Chelonia mydas) nas áreas rasas do costão rochoso.
Green turtles in the shallow areas of the rocky shore.
COMPRIDA ENSEADA NORTE

83

COMPRIDA’S NORTH COVE

50m

PONTO 6

Profundidade
site depth

SITE 6

Cardumes de piaba-do-mar (Pempheris schomburgkii) em áreas sombreadas.
Schools of glassy sweepers in shaded areas.

Concentração de ouriços-lilás (Lytechinus variegatus).
Cluster of green sea urchins.
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Espécie de pepino-do-mar-gigante comum (Isostichopus badionotus).
Chocolate chip sea cucumber.
50m

COMPRIDA ENSEADA NORTE

84

COMPRIDA’S NORTH COVE

PONTO 6

SITE 6

Between the rocks and the sandy bottom, as well as
in the crevices and dens, attentive eyes will commonly
find octopuses and hooded slipper lobsters. This dive
site also highlights the presence of stony coral colonies,
Mussismilia hispida, and Madracis decactis. These are
two of the few species of this group that grows on the
islands of Rio de Janeiro. Sometimes, large migrating
schools of little tunny may also be observed, searching for
food in the water column, near the boundary of the rocky
shore and the sand/gravel.
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de-boi. Esse coral proporciona a formação de inúmeros
microambientes, riquíssimos em pequenos organismos,
como caranguejos-aranha, caramujos-marinhos, peixesneon e polvos. Um local excelente para a prática da
fotografia macro e a contemplação da vida marinha.
Na interface entre as rochas e o fundo arenoso, assim
como nas fendas e tocas, é comum aos olhares atentos
encontrarem polvos e cavaquinhas. Nesse ponto de
mergulho destaca-se também a presença de colônias dos
corais-pétreos, Mussismilia hispida e Madracis decactis,
duas das poucas espécies desse grupo que crescem
nas ilhas do Rio de Janeiro. Às vezes, também podem
ser observados grandes cardumes de bonito-pintado de
passagem, em busca de alimento próximo na coluna d’água,
sobre o limite do costão rochoso e a areia/cascalho.
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Cardume de bonito-pintado (Euthynnus alletteratus) próximo à interface entre costão rochoso e fundo de areia.
Little tunny schooling near the interface between rocky shore and sandy bottom.
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Buff - Buff
Filhote
da
Redonda
- Filhote da
Redonda
Buff - Filhote da Redonda Islet
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Filhote da Ilha Redonda (MoNa Cagarras): Buff
Filhote da Ilha Redonda (MoNa Cagarras): Buff

Posição/Location: 23° 4’ 26.86” S 43° 11’ 53.72” W

Mar calmo na entrada do Buff, ideal para o mergulho.
Buff entrance during a calm sea condition, ideal for diving.

Este ponto de mergulho recebeu seu
nome Buff em alusão ao som que o
spray d’água faz ao sair da abertura
da caverna na porção leste da Ilhota
Filhote da Ilha Redonda.
Para quem quer um pouquinho mais
de aventura, o Buff é, sem dúvida,
um ponto de mergulho diferenciado.
Recomendado para mergulhadores
mais experientes, de nível avançado,
esse local revela uma espetacular e
singular formação no MoNa Cagarras.
Antes de mais nada, é importante
que as condições do mar estejam
propícias para a visita à caverna
submersa, acessível apenas por uma
entrada voltada para a Ilha Redonda.
BUFF
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The name of this dive site, Buff, is a
reference to the sound that the water
spray makes as it emerges from the
cave opening in the eastern portion of
the Filhote da Redonda Islet.
Those in search of a little bit more
adventure will find that Buff is undoubtedly - a unique diving site.
Revealing a spectacular and single
formation at MoNa Cagarras, this site
is recommended for advanced divers.
First of all, divers must make sure that
sea conditions are favorable for a visit
to the sunken cave, which is accessible
only through an entrance facing
Redonda Island.
Boats departing from the entrance to
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Guanabara Bay cover the approximately 8.6 nautical miles (16
km) in about 1h40min to reach Filhote da Redonda Islet. It is
the most distant dive site in all the Marine Protected Area.
At first sight, it may seem that there is nothing to it at all.
Still, it is important to have an experienced dive guide, since
searching for an entrance and not finding it can be a frustrating
experience, especially in strong currents. Similarly, extra
caution is advised when leaving the boat, to avoid drifting
away with the currents!
Access to the cave begins with underwater navigation at a
depth of about 8 m and then into the dark through a large

Profundidade
site depth

Para se chegar à Ilhota Filhote da Ilha Redonda, as
embarcações que partem da entrada da Baía de Guanabara
percorrem cerca de 8,6 milhas náuticas (16 km), em
aproximadamente 1h40min. Esse é o ponto de mergulho
recreativo mais distante na Unidade de Conservação.
A princípio parece não ser mistério algum, mas é importante ter um guia experiente, pois a sensação de buscar a sua
entrada e não encontrar pode ser frustrante, especialmente
se a correnteza estiver forte. Da mesma forma, recomenda-se cuidado extra no momento em que se deixa a embarcação para o mergulho, para não derivar na correnteza!

0m

Mar de ressaca na entrada do Buff, mergulho impossibilitado.
Rough sea conditions at the Buff entrance, making diving impossible.
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50m

O acesso à caverna inicia-se com a navegação submarina
a cerca de 8 m de profundidade, e segue em direção ao
escuro de uma grande abertura na rocha com uns 12 m de
largura. A caverna apresenta aproximadamente 15 m de
extensão. No seu interior é possível subir à superfície e
respirar fora da água, contemplando as curvas de seu teto
de granito, à medida que os olhos se acostumam com a
única fonte de luz que surge do mar. Utilizar uma lanterna é
uma boa opção para investigar o fundo da caverna. O mais
interessante de estar no Buff é sentir a diferença de pressão
à medida que a água entra no ambiente a cada ondulação;
BUFF

opening in the rock about 12 m wide. The cave is approximately
15 m long. Once inside it, divers can surface and breathe out
of the water, watching the curves of the granite ceiling as the
eyes adjust to the only source of light that comes from the sea.
Flashlights may be useful when investigating the bottom of the
cave. A fascinating thing about being in the Buff site is feeling
the pressure shift as water enters the environment with each
ripple. Hence, a calm sea is essential to allow for safe diving.
Inside the Buff, marine life concentrates on the bottom
rocks, forming a precious carpet of seaweed, coral, barnacles,
sponges, and shellfish. At the exit of the cave, one can appreciate
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Vista interna da caverna para a entrada.
View of the cave entrance from inside

Bolsão de ar formado no teto da caverna.
Air pocket formed in the cave ceiling.
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Paisagem marinha do fundo do Buff repleta de mexilhão (Perna perna), cracas (Megabalanus sp.) e esponjas amarelas.
Underwater seascape at the bottom of the Buff, full of rock mussels, barnacles and yellow sponges.

its rocky walls, especially on the left, where the cracks are the
shelter for glassy sweepers and squirrelfish schools.
The entire rocky shore around the Buff forms a steep slope
of little complexity, as a result of the strong currents and the
relentless lashing of the waves. Octocorals (gorgonians) grow
in this environment, benefited by the flow of food in the water
column. Large rocks may be seen in the back, opposite the
cave entrance. Shellfish shells surround granite boulders,
forming a gravel bottom where it is common to find sea star
and scorpionfish, the latter being very well camouflaged.

daí a necessidade de uma condição de mar calmo para
viabilizar o mergulho com segurança.
No interior do Buff a vida marinha está concentrada sobre
a rocha no fundo, formando um rico tapete de algas, corais,
cracas, esponjas e mariscos. Na saída da caverna pode-se
apreciar suas paredes rochosas, em especial à esquerda, onde
as fendas abrigam cardumes de piabas-do-mar e jaguareçás.
Todo o costão em volta do Buff apresenta um perfil bem
inclinado e com pouca complexidade, resultado das fortes
correntezas e do constante batimento de ondas. Nesse
cenário crescem octocorais (gorgônias), beneficiados
pelo fluxo de alimento na coluna d’água. No fundo, em
frente à entrada da caverna, há grandes rochas. Conchas
de mariscos circundam os blocos de granito, formando um
fundo de cascalho onde é comum encontrar estrelas-domar e peixes-pedra, esses últimos muito bem camuflados.
BUFF
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Fundo de cascalho formado por conchas de marisco abriga espécies como o peixe magangá-axila-roxa (Scorpaena plumieri).
Gravel bed formed by mussel shells is home to species such as the spotted scorpionfish.
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Concentração de estrelas-do-mar (Echinaster brasiliensis) na saída do Buff.
Sea star cluster at the exit of the Buff.
BUFF

Cardumes de piabas-do-mar (Pempheris schomburgkii) e jaguareçás (Holocentrus
adscensionis). Glassy sweepers schooling and squirrelfish.
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Ilha Redonda
- Face Norte
Ilha
Redonda

Redonda Island - North Face
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Ilha Redonda (MoNa Cagarras): Face Norte
Redonda Island (MoNa Cagarras): North Face

Posição/Location: 23° 4’ 3.03” S 43° 11’ 47.18” W

Rocha em formato triangular próxima da linha d’água na porção norte da ilha: ótimo local para início do mergulho.
Large rock, close to the water, in the shape of a triangle is the reference to start the dive.

A Ilha Redonda é a que mais
impressiona no MoNa Cagarras,
tanto pela sua elevação, quanto pela
quantidade de aves marinhas que
abriga. A Redonda – assim como na
Ilha de Alcatrazes (SP) – abriga uma
das maiores colônias reprodutivas
de fragatas de todo o Atlântico Sul,
proporcionando um magnífico e diário
espetáculo de encher os olhos!
Partindo da entrada da Baía de
Guanabara, leva-se em torno de
1h30min para percorrer as 8,2 milhas
náuticas (9,6 km) até a Ilha Redonda.
É indicado que o mergulho seja feito
em uma de suas áreas abrigadas do
vento. A referência a esse ponto é uma
REDONDA FACE NORTE
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Due to its elevation and the number of
seabirds it houses, Redonda is the most
impressive island in MoNa Cagarras.
Just like Alcatrazes Island (SP), Redonda
is home to one of the largest reproductive
frigatebirds colonies in the entire South
Atlantic. It provides a magnificent and
daily eye-popping spectacle!
It takes around 1h30min to cover the
8.2 nautical miles (9.6 km) from the
Guanabara Bay entrance to Redonda
Island. Wind-sheltered areas are the
ones appropriate for diving. A triangular
rock above the surface, near the
waterline in the northern portion of the
island, is the reference site to find it.
A gentle descent can be made to a

REDONDA’S NORTH FACE
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Fauna particular: borboleta-de-fundo (Prognathodes guyanensis).
Particular fauna: the French butterflyfish.
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Fauna particular: língua-de-lixa (Pronotogrammus martinicensis) de cores vibrantes.
Particular fauna: the vivid-colors roughtongue bass.
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Coral-cérebro (Mussismilia hispida).
Brain coral.
50m
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depth of 10 m just below this triangular rock. It is then possible
to reach a steep slope up to 22 m where the rocky shore meets
the bottom of sand/gravel. In this region, below 18 m, Redonda
Island keeps some of its peculiarities. There, divers can find
the species of fish restricted only to the deepest areas and
lowest temperatures. The Argentine seabass, the longsnout
butterflyfish, the French butterflyfish and the colorful
roughtongue bass are some of those spectacular fishes. These
species gathering is somewhat unique in Rio, and it is one of
the most important underwater attractions of MoNa Cagarras.
Reaching the surface, heading west, divers can observe the
rocky bottom, where schools of brown chromis feed on the water
column. In the plateau zones, sea urchins may be seen grazing
along small brain coral colonies. Rocky bottoms sometimes hide
disguise camouflage experts, such as the scorpionfish.

rocha triangular na parte emersa, próxima da linha d’água,
localizada na porção norte da ilha.
Logo abaixo dessa rocha triangular, pode-se fazer uma
descida suave até os 10 m de profundidade. Em seguida,
é possível alcançar um perfil mais inclinado até os 22 m,
onde o costão rochoso encontra o fundo de areia/
cascalho. Nessa região, justamente abaixo dos 18 m, a Ilha
Redonda reserva algumas de suas particularidades. Ali,
o mergulhador pode encontrar as espécies de peixes que
são restritas às áreas mais profundas e às temperaturas
mais baixas, como é o caso da garoupa-senhor-do-engenho,
borboleta-bicuda, borboleta-de-fundo e da espetacular e
colorida garoupinha-língua-de-lixa. Essa reunião de espécies
é algo um tanto singular no Rio de Janeiro, representando
uma das atrações submarinas do MoNa Cagarras.
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Platô com ouriços-lilás (Lytechinus variegatus) pastando sobre banco de algas.
A plateau covered by green sea urchin grazing the seaweed.

Fauna particular: garoupa-senhor-do-engenho (Acanthistius brasilianus).
Particular fauna: the Argentine seabass.

Cardumes de tesourinha (Chromis multilineata) se alimentando na coluna d’água.
The brown chromis schooling to feed on the water collumn.
PEIXES
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Redonda Island is recommended for advanced divers,
especially for its greater depths and strong currents. Here is
where the great water visibility is recorded.
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Ao longo da subida, seguindo para Oeste, o mergulhador
poderá observar o fundo repleto de grandes rochas, onde
cardumes de tesourinhas se alimentam na coluna d’água.
Nas zonas de platô, ouriços-do-mar são observados pastando,
além da presença de pequenas colônias de coral-cérebro. Por
vezes os fundos rochosos escondem alguns especialistas
em disfarce, como os peixes-pedra ou mangangás.
A Ilha Redonda é recomendada para mergulhadores
avançados, principalmente pela maior profundidade e a
presença de fortes correntes. Nesse local, registram-se as
melhores condições de visibilidade para a prática do mergulho.
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Primeiro registro de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), espécie ameaçada de extinção, no MoNa Cagarras.
First record of hawksbill turtle, an endangered species, at MoNa Cagarras.
REDONDA FACE NORTE
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Ilha Pontuda (Ilhas Tijucas): Enseada Norte
Pontuda Island (Tijucas Islands): North Cove

Posição/Location: 23° 2’ 13.17” S 43° 18’ 17.71” W

Vista aérea da face norte da Ilha Pontuda.
Aerial view of the North face of Pontuda Island.

O Arquipélago das Tijucas, ou Ilhas
Tijucas como é mais conhecido o
conjunto das três ilhas (Alfavaca,
Pontuda e Meio), fica localizado em
frente ao Canal da Joatinga e ao
Elevado do Joá, na Barra da Tijuca. A
Ilha Pontuda tem um importante papel
na navegação costeira, abrigando o
único farol desse arquipélago, que
funciona como uma boa referência
a 87 m de altura. A Enseada Norte é
o ponto de mergulho localizado no
extremo oeste da área de estudo do
Projeto Ilhas do Rio e fica voltado para
o continente.
A partir da entrada da Baía de
Guanabara, a distância é de 11,4 milhas
PONTUDA ENSEADA NORTE
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The Tijucas Archipelago, or Tijucas
Islands, as the set of three islands
(Alfavaca, Pontuda, and Meio) is
best known, is located in front of the
Joatinga Channel and the Elevado do
Joá, in Barra da Tijuca. The Pontuda
Island plays a vital role in coastal
navigation, housing the archipelago’s
unique lighthouse, which works as
a useful reference at 87 m high. The
Enseada Norte (Northern cove) is the
diving site located at the western end of
the study area of the Ilhas do Rio Project
and faces the continent.
From the entrance of Guanabara
Bay, the distance is 11.4 nautical miles
(24.8 km) and it takes about 2 hours of

PONTUDA’S NORTH COVE

Profundidade
site depth

9

0m

15m

50m
50m

PONTO 9

SITE 9

Grande raia-borboleta (Gymnura altavela) escondida/ camuflada sob a areia.
Large Spiny butterfly ray hidden/ camouflated under the sand.
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Pequeno cardume de olho-de-cão (Heteropriacanthus cruentatus).
Small glasseye school.
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Pequeno peixe linha-azul (Ptereleotris randalli) atento ao mergulhador.
Small Brazilian dartfish paying attention to the diver.
50m
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náuticas (24,8 km) e leva em torno de 2 horas de navegação
para alcançar esse ponto de mergulho. A partir do Canal da
Joatinga são apenas 1,3 milhas náuticas (2,5 km) e leva em
torno de 20 minutos de navegação. Essa proximidade do
continente leva inúmeros praticantes de Stand Up Paddle e
canoagem a se aventurarem nesse trecho de mar até as ilhas.
Localizado na porção Norte da ilha, esse ponto de mergulho
na pequena enseada tem uma vista ampla e diferenciada da
região da Barra da Tijuca e do MoNa Cagarras. Ao iniciar
o mergulho pela porção mais a Leste do costão rochoso,
nota-se o perfil das rochas mais íngreme, até cerca de 8 m
de profundidade, tornando-se mais suave até os 15 m no
fundo de areia. Ao longo dessa descida, grandes tocas
abrigam pequenos cardumes de olho-de-cão e uma colorida
comunidade de invertebrados e algas calcárias coralináceas.

navigation to reach this dive site. From the Joatinga Channel,
it is only 1.3 nautical miles (2.5 km) and takes about 20
minutes of navigation. This proximity to the mainland makes
many stand-up paddle and canoeing enthusiasts venture out
on this stretch of sea to the islands.
Located on the Northern portion of the island, this dive site
in the small cove has a wide and single view of the Barra da
Tijuca region and the MoNa Cagarras. Starting the dive from
the easternmost portion of the rocky shore, a steeper rock
profile can be noticed down to about 8 m deep, becoming
softer down to 15 m at the sandy bottom. Along this descent,
large dens shelter small glasseye schools and a colorful
community of invertebrates and coralline calcareous algae.
The interface of the rocky shore with the sand may reserve
some surprises, such as the encounter with spiny butterfly

Pesquisador (Carlos Rangel) junto a uma grande moreia-pintada (Gymnothorax moringa) à espreita.
Researcher close by a large ambushing spotted moray.
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A interface do costão rochoso com a areia pode reservar
algumas surpresas, como o encontro com raias-manteiga,
que apesar de grandes – mais de um metro de envergadura repousam tão tranquilas e recobertas por areia que chegam
a passar despercebidas ao mergulhador. Ao explorar a
zona de areia, o mergulhador pode se deparar com outro
peixe exclusivo da areia, o linha-azul. Essa espécie fica em
geral na coluna d’água, a cerca de 20 cm de um pequeno
buraco na areia, onde se esconde ao menor sinal de perigo.
Na navegação para Oeste, seguindo a linha do costão, o
mergulhador se depara com grandes rochas que repousam
na areia. Algumas com moreias-pintadas `a espreita,
outras chegam a formar pequenos túneis, que possibilitam
a passagem do mergulhador. As vieiras também podem
ser notadas, bem como frondosas colônias de gorgôniasamarelas ao longo do percurso.

Grandes rochas formam pequenas passagens sobre o fundo de areia.
Large boulders form small passages along the sandy bottom.

PEIXES

rays, which despite their large size (over one meter), rest so
still and covered with sand that they may escape the attention
of the diver. When exploring the sandy area, the diver may
come across another exclusive fish of sandy bottom, the
Brazilian dartfish. This species is usually in the water column,
about 20 cm from a small hole in the sand, where it hides at
the slightest sign of danger.
When navigating westward, following the coastline, the
diver is faced with large rocks that rest on the sand. Some
with spotted morays lurking, others even form small tunnels,
which allow the diver to swim through. Lion’s paw scallops can
also be spotted, as well as leafy colonies of yellow gorgonians
along the way.
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Vieira (Nodipecten nodosus) sobre o fundo rochoso.
Lion’s paw scallop on the rocky bottom.
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Grande colônia da gorgônia-amarela (Heterogorgia uatumani) junto ao fundo.
Large colony of golden gorgonian on the sea floor.
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Peixe-cofre-colmeia (Acanthostracion polygonius), frade (Pomacanthus paru) e salemas (Anisotremus virginicus) ao fundo.
The honeycomb cowfish, French angelfish and porkfish in the background.
PONTUDA ENSEADA NORTE
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Ilha Maricá (Arq. das Maricás): Naufrágio Moreno
Maricá Island (Maricás Archipelago): Moreno Shipwreck

Posição/Location: 23° 0’ 42.08” S 42° 55’ 07.27” W

Vista aérea da enseada, na porção central da ilha onde repousa o cargueiro Moreno.
Aerial view of the cove at the island central portion where the Moreno wreck lies down.

O Arquipélago das Maricás é formado por duas ilhas maiores e vegetadas. Maricás, ao Norte, e Crioulas, ao
Sul, além de outras duas ilhotas não-vegetadas. O arquipélago se encontra
a cerca de 13 milhas náuticas (24 km)
a Leste da entrada da Baía de Guanabara, levando em torno de 2 horas de
navegação para alcançá-lo.
O acesso ao naufrágio Moreno é
simples e apresenta baixo grau de dificuldade, podendo ser explorado por
mergulhadores de todos os níveis de
experiência. Os destroços da embarcação Moreno repousam no fundo da singela enseada na porção oeste da Ilha
Maricá, alinhados com o costão rochoso em uma profundidade entre 5 e 14 m.
NAUFRÁGIO MORENO
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MORENO SHIPWRECK

Maricás Archipelago consists of two
larger, vegetated islands: Maricá, to the
north, and Crioulas, to the south, as well
as two other non-vegetated islets. The
archipelago is about 13.0 nautical miles
(24.0 km) east of the Guanabara Bay
entrance, and it takes two hours to reach it.
Access to the Moreno wreck is simple.
It offers a low degree of difficulty
and can be explored by divers of all
experience levels. Moreno wreck lies
at the bottom of a sheltered cove on
the western portion of Maricá Island,
aligned with the rocky shore at 5 to 14
m below the surface.
The wreck is placed in a shallow
site nearby the rocky shore. Home to
several species, its structure works as
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Na proa é possível observar estruturas espalhadas, como a braçola (estrutura quadrada que reveste a escotilha) no convés, ainda preservada.
Bow’s area with parts spread all over and the forehatch still preserved.

Guincho de proa totalmente recoberto pela fauna bentônica.
Bow’s winch coverd by benthic fauna.
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Por estar situado em um local raso e próximo ao costão
rochoso, o naufrágio agrega diversas espécies, já que suas
estruturas servem de substrato para a colonização de algas, esponjas e vários outros organismos. Apesar do seu
avançado estado de desmantelamento, ainda é possível
identificar partes emblemáticas desse cargueiro ao longo
de cerca de 100 m de extensão.

a substrate for the colonization of algae, sponges, and various
other organisms. The bow is facing the northeast. Despite its
advanced state of dismantling, it is still possible to identify
typical parts of this 100 m long freighter.
In the bow area, the presence of a large winch stands out,
entirely covered by green algae and sea urchins, as well as by
coralline calcareous algae that give the structure a rosy hue.
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Cavernas preservadas do costado de boreste onde os peixes sargentinhos (Abudefduf saxatilis) preparam seus ninhos.
Preserved starboard transverse frames where the seargeant major spawns.
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Grande caldeira junto ao costado de estibordo, a uma profundidade de 8 m.
Large boiler at the starboard side, about 8 m deep.
FISH

50m
50m

PONTO 10

SITE 10

Profundidade
site depth

Nudibrânquio (Felimida clenchi) de quase 1 cm no cargueiro Moreno.
Small nudibranch about 1 cm on the Moreno freighter.
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Gastropode (Pleurobranchus iouspi) em fundo de areia.
Sea slug over the sandy bottom.

Grande condensador onde é possível penetrar no naufrágio.
Large condenser where it is possible to penetrate the shipwreck.

Na região da proa, voltada para Nordeste, é notória a
presença de um grande guincho, totalmente recoberto por
algas calcárias coralináceas que dão o tom rosado à estrutura, além de algas verdes e ouriços-do-mar.
Dentre as partes ainda bem preservadas do naufrágio,
está o costado de estibordo, que apresenta diversas estruturas relativamente íntegras, como cavernas, onde os

The starboard side is still among the well-preserved parts
of the wreck. It has several relatively intact structures, such
as transverse frames, where the sergeant-major fish nests
over the vertical substrate, avoiding possible intruders. There
is also a variety of small organisms on the structure of the
wreck, such as tiny nudibranchs. Green sea urchin found over
iron plates in advanced oxidation processes present a unique

NAUFRÁGIO MORENO
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Naufrágio do
cargueiro
Moreno
Moreno Shipwreck

rusty color. The oxidized iron is possibly influencing the colors
of sea urchins’ spines.
Divers may only penetrate the large condenser, located near
the boilers, about 8 m deep, close to the engine room. From
this area on, following the long axis, which leads to the stern
of the boat, it is possible to see one of its propeller blades
emerging from the sandy bottom.

O naufrágio do cargueiro Moreno
ocorreu em 15 de outubro de 1874 e
não teve um final trágico, já que todos
os tripulantes e passageiros foram
resgatados vivos.
A embarcação teve sua construção iniciada em 1872, na França, pela
Compagnie des Chargeurs Reunis (1872
a 1962), para realizar a rota entre Le
Harve, no norte da França e o Rio da Prata, na Argentina. Com 1.971 toneladas, o
Moreno era um dos grandes cargueiros
da época, possuía 95,45 m de comprimento e 10,50 m de boca. Funcionava
com um sistema híbrido de propulsão a
vela e máquinas a vapor.
Na data do naufrágio, o comandante
A. Thomas largou as amarras do Moreno, por volta das 17h, do porto do Rio
de Janeiro. A embarcação colidiu com
a ilha por volta das 19h30min, naquela
que seria a sua quinta viagem. A embarcação foi a pique com uma carga de
10.000 sacas de café, embarcada no
porto de Santos.

NAUFRÁGIO MORENO
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The Moreno freighter sank on October
15th, 1874, without a tragic end:
members of the crew and passengers
were rescued alive.
The vessel was built in 1872, in France,
by the Compagnie des Chargeurs Reunis
(1872 to 1962), to make the route between
Le Harve, in northern France, and La Plata
River, in Argentina. With its 1,971 tons,
Moreno was one of the great freighters
of its time. It was 95.45 m long and 10.5
m wide. It operated with a hybrid sail
propulsion system and steam engines.
On the day of the wreck, Commander
A. Thomas released Moreno’s mooring
ropes at about 5 p.m., in the port of
Rio de Janeiro city. The boat crashed
into the island at about 7:30 p.m. on
what would be its fifth voyage. The
vessel sank with 10,000 bags of coffee,
shipped at the port of Santos.

MORENO SHIPWRECK

Profundidade
site depth

peixes sargentinhos fazem seus ninhos nos substratos verticais, evitando possíveis intrusos. Há também uma grande
riqueza de pequenos organismos sobre a estrutura do naufrágio, como diminutos nudibrânquios. Chamam a atenção
os ouriços-do-mar-lilás, que apresentam uma coloração
ferruginosa ímpar nos indivíduos encontrados sobre as
chapas de ferro, já em avançado estado de oxidação. Tal
peculiaridade dessa população merece ser investigada,
para compreender se o ferro oxidado tem influência na coloração dos espinhos desses ouriços.
O único local do naufrágio que permite penetração é o grande condensador, que está localizado junto das caldeiras, a
cerca de 8 m de profundidade, próximo à casa das máquinas.
A partir dessa área pode-se acompanhar o longo eixo, que
leva até a popa da embarcação, onde ainda observa-se uma
das pás da sua hélice emergindo do fundo arenoso.
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Macroalgas no costão rochoso.
Macroalgae on rocky shore.
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Algae is a generic term that encompasses many groups
of predominantly aquatic photosynthetic organisms with
different ancestors and evolutionary histories. They range
from simple (single-cell microalgae) to complex forms, such
as giant brown macroalgae (kelps), which may reach 50 m in
length and form submerged forests in temperate regions. They
differ from terrestrial plants, among other characteristics, by
the absence of conductive vessels and specialized tissues,
such as roots, stems and leaves, and their body consists of
a thallus. They serve as food and shelter for several animals,
besides producing oxygen. The estimated number of seaweed
and freshwater species in the world is 26,900 to 40,000
(Wilson, 1992; Hammond, 1992), while around 4,800 species
are recorded for Brazil (Menezes et al., 2015).
Marine macroalgae belong to three main groups: Chlorophyta
(green algae), Ochrophyta (brown algae) and Rhodophyta
(red algae). They are mainly distinguished by photosynthetic
pigments and cell composition. A total of 762 species has
been recorded for Brazil (Menezes et al., 2015). With global
distribution, macroalgae occur from the intertidal zone up to
268 m deep, such as the crustose coralline red algae, some
of which survive with only 0.0005 % of the light intensity that
reaches the surface of the oceans (Littler et al., 1985).
Due to their calcified thallus, coralline algae play an
important ecological role in the bioconstruction of coralline
reefs, where they are known to reinforce the physical structure
of the environment by filling empty spaces and consolidating
dead parts of corals (Bosense, 1983). In addition, their freeliving thallus, known as rhodoliths, form extensive banks
with high marine biodiversity. The Brazilian continental shelf
harbors to the world’s largest rhodolith beds, significantly
contributing to the production of calcium carbonate and
carbon sequestration (Amado-Filho et al., 2017). With about
50 species recorded in Brazil, coralline algae are abundant
on the rocky shores of Rio de Janeiro’s islands, where they

Alga é um termo genérico que abrange diversos grupos de
organismos fotossintetizantes predominantemente aquáticos com diferentes ancestrais e histórias evolutivas. Incluem desde formas simples (microalgas unicelulares) até
complexas, como as macroalgas pardas gigantes (kelps),
que podem atingir 50 m de comprimento e formam florestas submersas em regiões temperadas. Diferenciam-se dos
vegetais terrestres, dentre outras características, pela ausência de vasos condutores e tecidos especializados, como
raiz, caule e folha, sendo o seu corpo constituído por um talo.
Servem de alimento e abrigo para diversos animais, além de
produzirem oxigênio. O número estimado de espécies marinhas e de água doce no mundo é de 26.900 a 40.000 (Wilson,
1992; Hammond, 1992), enquanto que para o Brasil estão registradas cerca de 4.800 (Menezes et al., 2015).
As macroalgas marinhas pertencem a três grupos principais: Chlorophyta (algas verdes), Ochrophyta (algas pardas)
e Rhodophyta (algas vermelhas). São diferenciadas principalmente pelos pigmentos fotossintéticos e constituição
celular. No Brasil, são registradas 762 espécies (Menezes
et al., 2015). Com distribuição global, ocorrem desde a zona
entremarés até 268 m de profundidade, como as algas
vermelhas coralináceas, algumas das quais sobrevivem
com apenas 0,0005 % da intensidade luminosa que atinge a
superfície dos oceanos (Littler et al., 1985).
Devido ao seu talo calcificado, as algas coralináceas desempenham importante papel ecológico na bioconstrução
de recifes coralíneos, onde são conhecidas por reforçarem
a estrutura física do ambiente ao preencherem espaços
vazios e consolidarem partes mortas de corais (Bosense,
1983). Além disso, seus talos na forma de vida livre, conhecidos como rodolitos, formam extensos bancos com alta
biodiversidade marinha. A plataforma continental brasileira abriga os bancos de rodolitos mais extensos do mundo,
contribuindo significativamente para a produção de carboMACROALGAS
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nato de cálcio e sequestro de carbono (Amado-Filho et al.,
2017). Com cerca de 50 espécies registradas no Brasil, as
algas coralináceas são abundantes nos costões rochosos
das ilhas do Rio de Janeiro, onde desenvolvem importantes interações ecológicas. O assentamento de larvas e a
metamorfose de algumas espécies de moluscos e corais
ocorrem preferencialmente ou restritamente sobre algas
coralináceas (e.g., Harrington et al., 2004). Levantamentos
taxonômicos no Monumento Natural das Ilhas Cagarras revelaram a presença de um gênero/espécie nova para a ciência, além do registro de uma nova ocorrência para o Oceano
Atlântico (Bahia et al., 2014; Jesionek et al., no prelo).
Além dos diversos usos nas indústrias de alimento e
cosméticos (Kumar et al., 2008; Nurjanah et al., 2016),
as macroalgas produzem substâncias químicas com
potenciais aplicações biotecnológicas e biomédicas,
incluindo a produção de fármacos contra alguns tipos de
câncer, bactérias e vírus (El Gamal, 2010). O MoNa Cagarras
abriga diversas espécies com esse potencial, dentre elas:
Caulerpa spp., Codium spp., Ulva spp., Dictyota spp.,
Canistrocarpus cervicornis, Lobophora variegata e Padina
gymnospora (Boopathy & Kathiresan, 2010; Raposo et al.,
2015). Nesse contexto, destaca-se Dictyota menstrualis,

Alga vermelha (Peyssonnelia sp.) na interface costão rochoso e areia.
Red alga on the rocky shore and sand interface.

ALGAS

develop important ecological interactions. The settlement
of larvae and the metamorphosis of some mollusk and coral
species occur preferentially or restrictively on coralline algae
(e.g. Harrington et al., 2004). Taxonomic surveys in Cagarras
Islands Natural Monument revealed the presence of a new
genus/species for science, in addition to the record of a new
occurrence for the Atlantic Ocean (Bahia et al. 2014; Jesionek
et al., in press).
In addition to various uses in the food and cosmetic
industries (Kumar et al., 2008; Nurjanah et al., 2016),
macroalgae produce chemical substances with potential for
biotechnology applications, including the production of drugs
against some types of cancer, bacteria and viruses (El Gamal,
2010). MoNa Cagarras is home to several species with such
potential, among them: Caulerpa spp., Codium spp., Ulva
spp., Dictyota spp., Canistrocarpus cervicornis, Lobophora
variegate and Padina gymnospora (Boopathy & Kathiresan,
2010; Raposo et al., 2015). In this context, it should be noted
that Dictyota menstrualis is a producer of diterpenes which
display activity against the HIV and the herpes viruses
(Pereira et al., 2004; Abrantes et al., 2010). The ability of some
macroalgae to defend themselves against fouling organisms
(epibionts) also arouses interest for the manufacture of
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Ouriço-do-mar (Lytechinus variegatus) alimentando-se de algas calcárias coralináceas.
Green sea urchin feeding on calcareous coralline algae.

produtora de diterpenos com atividade contra o vírus HIV
e da herpes (Pereira et al., 2004; Abrantes et al., 2010).
A capacidade de defesa de algumas macroalgas contra
organismos incrustantes (epibiontes) também desperta
interesse para a fabricação de tintas anti-incrustantes, já
que os produtos utilizados à base de tributilestanho (TBT)
se mostraram nocivos ao meio ambiente, demandando a
busca por substâncias naturais. A macroalga vermelha
Plocamium brasiliense, abundante no MoNa Cagarras, é
um exemplo desse potencial. Pesquisas com exemplares
coletados no Rio de Janeiro revelaram uma nova organela
celular com papel na estocagem destas substâncias antiincrustantes (Paradas et al., 2015).
Algumas macroalgas marinhas são bioindicadoras,
sendo úteis no monitoramento ambiental. Neste contexto,
algumas espécies encontradas nas ilhas do Rio de Janeiro
merecem destaque. As algas verdes do gênero Ulva,
conhecidas como alfaces-do-mar, proliferam em ambientes
eutrofizados, sendo sua grande biomassa associada a
águas com alto conteúdo de matéria orgânica e nutrientes
(Teichberg et al., 2010). A alga parda Padina gymnospora
acumula metais pesados (Salgado et al., 2005), enquanto
espécies de Sargassum geralmente prosperam apenas em
ambientes pouco degradados (Orfanidis et al., 2014).
MACROALGAS

antifouling paints, since TBT-based products have proven
harmful to the environment, encouraging a quest for natural
substances. The red macroalga Plocamium brasiliense,
abundant in MoNa Cagarras, is an example of such potential.
Research on specimens sampled in Rio de Janeiro revealed
a new cell organelle that plays a role in the storage of these
anti-fouling substances (Paradas et al., 2015).
Some marine macroalgae species are bioindicators and
thus useful in environmental monitoring. In this context, a
few species found on the islands of Rio de Janeiro deserve
special attention. Commonly known as sea lettuce, the green
algae (Ulva spp.) proliferate in eutrophic environments, and
their large biomass is associated with waters with high levels
of organic matter and nutrients (Teichberg et al., 2010).
The brown algae Padina gymnospora retain heavy metals
(Salgado et al. 2005), while Sargassum species usually thrive
only in low degraded environments (Orfanidis et al., 2014).
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ULVOPHYCEAE

Caulerpaceae
Caulerpa racemosa

Uva-do-mar
Sea grapes

ULVOPHYCEAE

Cladophoraceae
Chaetomorpha antennina

Alga filamentosa
Filamentous seaweed

5

8-12

8

0-1
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ULVOPHYCEAE

Codiaceae
Codium intertextum

Alga verde
Green seaweed
6

1-20
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ULVOPHYCEAE

Codiaceae
Codium taylori

Alga verde
Green seaweed

15

1-10
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GUIA DE ESPÉCIES

ULVOPHYCEAE

Ulvaceae
Ulva sp.

Alface-do-mar
Sea lettuce

SPECIES GUIDE

10

0-10

PHAEOPHYCEAE

Dictyotaceae
Canistrocarpus cervicornis

Alga parda
Brown seaweed
20

1-5
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

PHAEOPHYCEAE

Dictyotaceae
Dictyota menstrualis

Alga parda
Brown seaweed

PHAEOPHYCEAE

Dictyotaceae
Dictyota friabilis

Alga parda
Brown seaweed

25

1-20

10

0-10

MACROALGAS

118

SEAWEED

GUIA DE ESPÉCIES

PHAEOPHYCEAE

Dictyotaceae
Lobophora variegata

Alga parda
Brown seaweed

SPECIES GUIDE

15

1-30

PHAEOPHYCEAE

Dictyotaceae
Padina gymnospora

Alga-funil
Funnelweed
20

1-5

MACROALGAS

119

SEAWEED

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

PHAEOPHYCEAE

Sargassaceae
Sargassum sp.

Sargaço
Sargassum weed

PHAEOPHYCEAE

Sargassaceae
Sargassum vulgare

Sargaço
Sargassum weed

40

8-12

40

0-2
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

FLORIDEOPHYCEAE

Corallinaceae
Hydrolithon sp.

Alga coralinácea incrustante
Crustose coralline alga
25

1-20

FLORIDEOPHYCEAE

Corallinaceae
Lithophyllum sp.

Alga coralinácea incrustante
Crustose coralline alga
15

3-20
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

FLORIDEOPHYCEAE

Hapalidiaceae
Melobesioideae

Alga coralinácea incrustante
Crustose coralline alga

40

10-25
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

FLORIDEOPHYCEAE

Peyssonneliaceae
Peyssonnelia sp.

Alga vermelha incrustante
Crustose red alga
10

10-30

FLORIDEOPHYCEAE

Plocamiaceae
Plocamium brasiliense

Alga vermelha
Red seaweed
10

1-10
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Ascídia (Diplosoma sp.), gorgônia (Leptogorgia punicea) e ofiuróide (Ophiothela mirabilis).
Sea squirt, gorgonian coral and ophiuroid.
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The islands and surrounding waters of MoNa Cagarras harbor
a rich fauna of benthic invertebrates, animals from a variety of
zoological groups living directly associated to the rocky shore
and sand/ gravel bottom. In MoNa Cagarras, 157 species of these
invertebrates were identified, including some rare, endemic,
endangered and even new to science (Batista et al., 2013).
Benthic invertebrates perform important ecological tasks
in reef ecosystems, such as environment structuring (Crain &
Bertness, 2006); food and shelter (Ribeiro et al., 2003; Alves et
al., 2013; Kramer et al., 2015); cleaning of vertebrates (Sazima
et al., 2004; Rosa et al., 2014); nutrient cycling (MacTavish et al.,
2012; Goeij et al., 2013); control of macroalgae (Hernández et
al., 2008); and primary production through symbiont microalgae
(Wilkinson, 1983; Hatcher, 1988). In addition to their ecological
role, some species are also relevant as fishing resources.
Notably in this group, due to their high economic value, there is
the Caribbean spiny lobster, the hooded slipper lobster and the
common octopus. Even though fishing activities are prohibited,
the MoNa Cagarras Management Plan should contemplate the
fishing activity development as one of its guidelines (Brasil,
2010). The preservation of populations that bear economic
interest in MPAs contributes to increment the fish stocks in
the surrounding areas, a phenomenon known as spillover (e.g.,
Sloan, 2004; Goñi et al., 2006).
An additional direct potential of invertebrates lies in the
development of new pharmaceuticals. In this regard, the
Cagarras Islands Natural Monument stands out in marine
sponge research, such as the discovery of promising antibiotic
compounds (Marinho et al., 2012).
This chapter presents 158 species of benthic invertebrates
recorded at the surveyed islands. Forty of them are new records
to these islands, showing the importance to keep the marine
biodiversity inventory of MoNa Cagarras and surrounding waters.

As ilhas do MoNa Cagarras e entorno abrigam uma rica fauna de invertebrados bentônicos, animais de diversos grupos
zoológicos que vivem diretamente associados aos costões
rochosos e fundos de areia/cascalho. No MoNa Cagarras,
157 espécies desses invertebrados foram identificadas, incluindo algumas raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e
até novas para a ciência (Batista et al., 2013).
Esses invertebrados desempenham importantes funções
ecológicas em ecossistemas recifais, incluindo a estruturação do ambiente (Crain & Bertness, 2006); alimento e refúgio
(Ribeiro et al., 2003; Alves et al., 2013; Kramer et al., 2015);
limpeza de vertebrados (Sazima et al., 2004; Rosa et al.,
2014); ciclagem de nutrientes (MacTavish et al., 2012; Goeij et
al., 2013); controle de macroalgas (Hernández et al., 2008); e
produção primária através de microalgas simbiontes (Wilkinson, 1983; Hatcher, 1988). Além do papel ecológico, algumas
espécies são relevantes também como recursos pesqueiros.
Nesse grupo, destacam-se com alto valor econômico a lagosta, a cavaquinha e o polvo. Apesar da proibição de pesca,
o Plano de Manejo do MoNa Cagarras deve ter como uma
das diretrizes o desenvolvimento pesqueiro (Brasil, 2010).
A preservação de populações com interesse econômico em
Áreas Marinhas Protegidas contribui para o aumento dos
estoques pesqueiros no entorno, fenômeno conhecido como
transbordamento (e.g., Sloan, 2004; Goñi et al., 2006).
Outro potencial direto dos invertebrados está no desenvolvimento de novos fármacos. Nesse contexto, as ilhas
do MoNa Cagarras têm-se destacado nas pesquisas com
esponjas marinhas, incluindo a descoberta de compostos
antibióticos promissores (Marinho et al., 2012).
Esse capítulo apresenta 158 espécies de invertebrados
bentônicos das ilhas estudadas. Quarenta dessas espécies
são novos registros para as ilhas, refletindo a importância da
continuidade do levantamento da biodiversidade marinha do
MoNa Cagarras e entorno.
INVERTEBRADOS BENTÔNICOS
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Papilas da esponja Polymastia janeirensis.
Papilla of sponge.
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Sponges (phylum Porifera) are filter-feeding invertebrates,
with a few carnivorous species. They occur from the tropical
regions to the poles, from intertidal zones to the deep sea, in
addition to freshwater environments. Sponges present a great
diversity of species (> 8,500 spp. today), shapes, colors, and
living habits, but they are always sessile, living attached on
various substrates. They occur from muddy seabottoms to the
top of shallow coral reefs and can even excavate carbonate
structures. Most species are marine and grow on the hard
seabottom (Hooper & Van Soest, 2002; Van Soest et al., 2019).
By 2010, about 450 species of marine and freshwater sponges
had been identified in Brazil, representing the four classes of
Porifera. However, it is estimated that there are around 700
species (Muricy et al., 2011). The sponge fauna in MoNa Cagarras
and surrounding areas has been studied since the 1990s,
including several research lines. That resulted in the discovery
of new, rare, and endemic species (Muricy & Ribeiro, 1999;
Cordonis et al., 2013; Leal et al., 2015), including one endangered
of extinction (ICMBio, 2018). Communities’ ecological structure
was analyzed, generating fundamental data for long-term
environmental monitoring (Monteiro & Muricy, 2004).
Among the new species revealed in MoNa Cagarras
and surrounding waters, the first one was Callyspongia
(Toxochalina) pseudotoxa, sampled from Redonda Island
(Muricy & Ribeiro, 1999). On these islands, specimens of the
sponge Haliclona (Halichoclona) vansoesti were sampled,
revealing a species previously described for the Caribbean
and later identified only in this region of Rio de Janeiro (Muricy
et al., 2015). The most emblematic sponge at these islands is
Latrunculia (Biannulata) janeirensis, an endemic species that
was first sampled at Rasa Island (2009) and later at Redonda
Island (2012) during the Ilhas do Rio Project scientific survey
(Cordonis et al., 2013). Due to its restricted distribution, small
population and strong anthropic pressure in the environments
where it lives, this species was considered to be endangered

As esponjas (filo Porifera) são invertebrados aquáticos
filtradores, com algumas poucas espécies carnívoras,
que ocorrem das regiões tropicais até os polos, das zonas
entremarés ao mar profundo, além de ambientes de água
doce. Apresentam uma grande diversidade de espécies
(> 8.500 spp. atuais), formas, cores e hábitos de vida, mas
são sempre sésseis, vivendo fixas em diversos substratos.
Ocorrem desde fundos lamosos até o topo de recifes coralíneos rasos, inclusive perfurando estruturas carbonáticas.
A maioria das espécies é marinha e cresce sobre fundos
rígidos (Hooper & Van Soest, 2002; Van Soest et al., 2019).
Até 2010, cerca de 450 espécies de esponjas marinhas e
de água doce foram identificadas no Brasil, representando
as quatro classes de Porifera. No entanto, a estimativa é de
haver em torno de 700 espécies (Muricy et al., 2011). A fauna de esponjas das ilhas do MoNa Cagarras e entorno tem
sido estudada desde a década de 1990, incluindo diversas
linhas de pesquisas. Com isso, espécies novas, raras e endêmicas foram descobertas (Muricy & Ribeiro, 1999; Cordonis et al., 2013; Leal et al., 2015), incluindo uma ameaçada
de extinção (ICMBio, 2018). A estrutura ecológica das comunidades foi analisada, gerando dados fundamentais ao
monitoramento de longo prazo (Monteiro & Muricy, 2004).
Dentre as novas espécies reveladas nas ilhas do
MoNa Cagarras e entorno, a primeira foi Callyspongia
(Toxochalina) pseudotoxa, coletada na Ilha Redonda
(Muricy & Ribeiro, 1999). Nessas ilhas foram coletados
exemplares da esponja Haliclona (Halichoclona) vansoesti,
que foi descrita para o Caribe e depois identificada apenas
na região do Rio de Janeiro (Muricy et al., 2015). A esponja
mais emblemática nessas ilhas é Latrunculia (Biannulata)
janeirensis, espécie endêmica que foi coletada primeiro na
Ilha Rasa (2009) e depois na Ilha Redonda (2012), durante o
Projeto Ilhas do Rio (Cordonis et al., 2013). Pela distribuição
restrita, pequena população e forte pressão antrópica
ESPONJAS
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nos ambientes onde vive, essa espécie foi considerada
ameaçada de extinção, categorizada como Vulnerável
(ICMBio, 2018). Em 2015, foi observada no Arquipélago de
Alcatrazes, SP, indicando conectividade entre essas ilhas
e reforçando a importância de levantamentos faunísticos
(F. Moraes, dados não publicados).
Aplysina caissara é uma esponja endêmica da região
sudeste e sul do Brasil, descrita originalmente para São
Paulo e Santa Catarina (Pinheiro & Hajdu, 2001). Ao longo do
Projeto Ilhas do Rio, essa espécie foi registrada nas ilhas do
MoNa Cagarras e entorno, onde é rara e representa o limite
Norte de sua distribuição geográfica (Batista et al., 2013).
Duas espécies de esponjas perfurantes foram registradas
nas ilhas estudadas: Cliona celata e C. viridis (Batista et
al., 2013; Leal et al., 2015). Essas espécies crescem dentro
e sobre substratos de carbonato de cálcio, como algas
coralináceas, conchas de moluscos e corais. A primeira é
mais comum em conchas de bivalves, sendo abundante na
região, principalmente na Ilha de Cotunduba, enquanto a
segunda possui uma população bem estabelecida na Ilha
Maricá, onde cresce em algas coralináceas. Cabe ressaltar
que a Ilha Maricá é o único local da costa brasileira onde
C. viridis foi identificada, além de um provável registro no

and has been classified as Vulnerable (ICMBio, 2018). In 2015,
it was observed in the Alcatrazes Archipelago, SP, indicating
connectivity between these islands and reinforcing the
importance of faunal surveys (F. Moraes, unpublished data).
Aplysina caissara is a sponge endemic to southeastern
and southern Brazil, originally described from São Paulo and
Santa Catarina (Pinheiro & Hajdu, 2001). Throughout the Ilhas
do Rio Project, this species was recorded at the islands of
MoNa Cagarras and surrounding areas, where it rarely occurs.
Such record represents the Northern limit of its geographic
distribution (Batista et al., 2013).
Two species of excavating sponges were recorded on the
surveyed islands: Cliona celata and C. viridis (Batista et al.,
2013; Leal et al., 2015). These species grow in and on calcium
carbonate substrates such as coralline algae, mollusk shells
and corals. The former one is more common in bivalve shells,
being abundant in the region, especially at Cotunduba Island,
while the latter has a well-established population at Maricá
Island, where it grows in coralline algae. It is noteworthy that
Maricá Island is the only place on the Brazilian coast where
C. viridis was identified, besides a probable record in MoNa
Cagarras (Leal et al., 2015), reinforcing the importance of
conservation of these island environments.

Esponja Dragmacidon reticulatum em associação com zoantídeo Parazoanthus swiftii.
Sponge associated to zoanthids.
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Esponja calcária (Clathrina sp.).
Calcareous sponge.

MoNa Cagarras (Leal et al., 2015), reforçando a importância
da conservação desses ambientes insulares.
Nessas ilhas, a única espécie de esponja potencialmente
perigosa para mergulhadores é Tedania ignis. Conhecida
popularmente como esponja-de-fogo, essa espécie vermelha
brilhante pode causar coceira, irritação, dor e formação de
bolhas na pele após o contato direto, com a possibilidade
de evolução para quadros graves (Isbister & Hooper, 2005).
Essas ilhas são fonte de material na busca de novos
fármacos. Nesse contexto, a esponja Petromica citrina
tem sido um dos principais alvos das pesquisas, incluindo
a descoberta de moléculas antibióticas (Marinho et al.,
2012). Bactérias cultivadas a partir da esponja Mycale
microsigmatosa, coletada no Arquipélago das Cagarras e
na Baía de Guanabara, produziram potentes substâncias
antibióticas (Marinho et al., 2009).
A seguir são apresentadas 20 espécies de esponjas registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando
duas classes, 12 ordens, 16 famílias e 17 gêneros.
ESPONJAS

On these islands, the only potentially dangerous sponge
species for divers is Tedania ignis. Commonly known as fire
sponge, this bright red species can cause itching, irritation, pain
and blistering of the skin after direct contact, with the possibility
of progression to severe conditions (Isbister & Hooper, 2005).
These islands are a source of material in the search for new
drugs. In this context, the sponge Petromica citrina has been
a major research target, including the discovery of antibiotic
molecules (Marinho et al., 2012). Bacteria grown from the
sponge Mycale microsigmatosa, sampled from the Cagarras
Archipelago and Guanabara Bay, produced potent antibiotic
substances (Marinho et al., 2009).
In the following pages, 20 sponge species recorded on MoNa
Cagarras and surrounding areas are presented, representing
two classes, two orders, 14 families and 14 genera.
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SPECIES GUIDE

CALCAREA

Amphoriscidae
Paraleucilla magna

Esponja calcária
Calcareous sponge

CALCAREA

Clathrinidae
Clathrina aurea

Esponja calcária
Calcareous sponge

10

0,5-12

10

5-15

ESPONJAS
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SPECIES GUIDE

DEMOSPONGIAE

Aplysinidae
Aplysina caissara

Esponja marinha
Caiçara sponge
13

8-15

DEMOSPONGIAE

Axinellidae
Axinella corrugata

Esponja marinha
Marine sponge
15

8-15

ESPONJAS
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DEMOSPONGIAE

Axinellidae
Dragmacidon reticulatum

Esponja marinha
Marine sponge

DEMOSPONGIAE

Callyspongiidae
Callyspongia pseudotoxa

Esponja marinha
Marine sponge

20

8-20

25

12-30
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DEMOSPONGIAE

Chalinidae
Haliclona vansoesti

Esponja marinha
Marine sponge
50

8-18

DEMOSPONGIAE

Chondrosiidae
Chondrosia sp.

Esponja cartilaginosa
Cartilagenous sponge
50

8-18

ESPONJAS
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DEMOSPONGIAE

Clionaidae
Cliona celata

Esponja perfurante
Excavating sponge

DEMOSPONGIAE

Clionaidae
Cliona viridis

Esponja perfurante
Excavating sponge

35

3-20

70

5-15

ESPONJAS
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SPECIES GUIDE

DEMOSPONGIAE

Darwinellidae
Darwinella sp.

Esponja marinha
Marine sponge
60

5-15

DEMOSPONGIAE

Desmanthidae
Petromica ciocalyptoides

Esponja marinha
Marine sponge
10

8-15

ESPONJAS
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DEMOSPONGIAE

Desmanthidae
Petromica citrina

Esponja dourada
Golden sponge

DEMOSPONGIAE

Geodiidae
Geodia corticostylifera

Esponja cérebro
Brain sponge

20

8-30

20

8-30

ESPONJAS
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SPECIES GUIDE

DEMOSPONGIAE

Guitarridae
Guitarra sepia

Esponja guitarra
Guitar sponge
25

10-25

DEMOSPONGIAE

Latruncullidae
Latrunculia janeirensis

Esponja carioca
Carioca sponge
5

15-30

ESPONJAS
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

DEMOSPONGIAE

Mycalidae
Mycale microsigmatosa

Esponja marinha
Marine sponge

DEMOSPONGIAE

Polymastiidae
Polymastia janeirensis

Esponja marinha
Marine sponge

25

3-15

25

8-30

ESPONJAS
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SPECIES GUIDE

DEMOSPONGIAE

Tedaniidae
Tedania brasiliensis

Esponja marinha
Marine sponge
35

5-18

DEMOSPONGIAE

Tedaniidae
Tedania ignis

Esponja-de-fogo
Fire sponge
25

3-20

ESPONJAS
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Gorgônia (Leptogorgia punicea) com ofiúro invasor (Ophiothela mirabilis).
Gorgonian with invasive brittle star.
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Cnidarians (Phylum Cnidaria) are mostly marine invertebrates
that colonize areas from the intertidal zones to the deep sea.
Containing over 10 thousand known species, they have a wide
variety of body shapes and ways of life, living in plankton, such
as jellyfish, or forming extensive and complex reef systems,
such as hard corals (Brusca & Brusca, 2003). In marine
environments, these solitary or colonial animals, with soft
body structures or reinforced by calcium carbonate, perform
several ecological interactions. In addition to contributing to
the protection of coastlines and maintenance of fish stocks,
they are important tourist attractions in many regions.
In MoNa Cagarras, 20 species of cnidarians were known,
including anemones, corals, gorgonians and hydroids
(Batista et al., 2013). A greater effort to collect primary field
data, including sampling on the islands around this Marine
Protected Area, along with the refinement of taxonomic
identifications by experts, increased that number to 44
cnidarian species recorded in those insular environments of
Rio de Janeiro’s metropolitan region. Despite the advance in
knowledge about this relevant portion of marine biodiversity,
some taxa still need to be identified at specific levels, including
some probable new species for science.
Among the new records of species for the group of
surveyed islands, stand out four anemones (Actinoporus
elongatus, Alicia mirabilis, Bunodosoma cangicum,
Calliactis tricolor), two hard corals (Astrangia rathbuni and
Tubastraea coccinea), 11 hydroids (Aglaophenia sp, Clytia
sp., Dynamena disticha, Ectopleura dumortierii, Ectopleura
sp., Hydractinia sp., Monostaechas sp., Pennaria disticha,
Ralpharia sanctisebastiani, Thyroscyphus ramosus,
Zyzzyzus warreni) and two octocorals (Leptogorgia setacea
and Thesea sp.). Besides that, the anemone Telmatactis rufa,
the tube anemone Ceriantheopsis lineata, and the zoanthid
Parazoanthus swiftii were identified, three species previously
classified at genus level (Batista et al., 2013).

Os cnidários (filo Cnidaria) são invertebrados majoritariamente marinhos que colonizam desde as regiões entremarés
até o mar profundo. Com mais de 10 mil espécies conhecidas, possuem uma ampla variedade de formas e modos de
vida, vivendo no plâncton, como as águas-vivas, ou formando
extensos e complexos sistemas de recifes, como os corais
verdadeiros (Brusca & Brusca, 2003). Nos ambientes marinhos, esses animais solitários ou coloniais, com estruturas
corporais moles ou reforçadas por carbonato de cálcio,
desempenham diversas interações ecológicas. Além disso,
contribuem para a proteção das linhas de costa e a manutenção de estoques pesqueiros, além de serem importantes
atrativos à atividade turística em muitas regiões.
No Monumento Natural das Ilhas Cagarras, eram conhecidas
20 espécies de cnidários, entre anêmonas, corais, gorgônias e hidróides (Batista et al., 2013). Com o aumento do
esforço da coleta de dados primários no campo, incluindo
amostragens em ilhas do entorno dessa Unidade de Conservação, aliado ao refinamento das identificações taxonômicas por especialistas, ampliou-se para 44 espécies
de cnidários registradas nesses ambientes insulares da
região metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar do avanço no
conhecimento sobre essa importante parcela da biodiversidade marinha, alguns táxons ainda necessitam ser
identificados em níveis específicos, incluindo prováveis
espécies novas para a ciência. Dentre os novos registros
de espécies para o conjunto de ilhas pesquisadas, destacam-se quatro anêmonas (Actinoporus elongatus, Alicia
mirabilis, Bunodosoma cangicum e Calliactis tricolor),
dois corais (Astrangia rathbuni e Tubastraea coccinea), 11
hidróides (Aglaophenia sp., Clytia sp., Dynamena disticha,
Ectopleura dumortierii, Ectopleura sp., Hydractinia sp.,
Monostaechas sp., Pennaria disticha, Ralpharia sanctisebastiani, Thyroscyphus ramosus e Zyzzyzus warreni) e dois
octocorais (Leptogorgia setacea e Thesea sp.). Além disso,
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Hard corals, which grow by depositing rigid structures
of calcium carbonate and contribute to increasing the
three-dimensional complexity of the benthic environment,
are represented by few species in MoNa Cagarras and
surrounding areas. Among these, Mussismilia hispida and
Madracis decactis are native colonial species which are
prominent on the rocky shores of some of these islands.
The former, commonly known as brain coral because of its
shape, is endemic to Brazil and usually found on Comprida
and Redonda islands. The latter, which occurs in Brazil from
the mouth of the Amazon River (PA) to the Marine Biological
Reserve of Arvoredo (SC), can also be found in South
Florida, the Bahamas and the Caribbean (Castro and Pires,
2001; Moura et al., 2016; Segal et al., 2017). In the surveyed
region, the largest colonies of this species were observed on
Comprida and Pontuda islands.
During 2019, several coral populations suffered bleaching, a
phenomenon resulting from the loss of symbiotic microalgae
(zooxanthellae) that live associated with these invertebrates,
which is caused by adverse physiological conditions to
this relationship. As a result of the increase in sea water
temperature, these bleaching events were recorded in
different species and various regions of the Brazilian coast,
including brain corals (M. hispida) on islands in São Paulo
State (Escobar, 2019) and at Abrolhos Bank, in Bahia (Teixeira
et al., 2019). However, the populations of this species remained
healthy in MoNa Cagarras and surrounding areas, with its
typical green, blue and brown colors. These records indicate
peculiarities of the corals found on these coastal islands of
Rio de Janeiro’s metropolitan region, which can contribute
to a better understanding of the ecological and evolutionary
factors that affect the health of these different populations
throughout the species distribution.
As it includes invasive species, another group of corals
has been drawing the attention of divers, researchers and
environmental managers in MoNa Cagarras and surrounding
areas. Commonly known as sun-coral (or orange cup coral),
this group is represented in the region by two species:
Tubastraea coccinea and T. tagusensis. Despite their
bright orange or yellow coloration, these corals do not have
symbiotic microalgae (zooxanthellae), feeding exclusively on
organisms they capture in the water column. Most of the sun
coral colonies on the surveyed islands are of T. tagusensis, a
species which has more elongated and spaced polyps than T.
coccinea. In addition, the former is more yellowish, while the
latter is more orange.
Tube anemones are represented by three species in MoNa

identificou-se a anêmona Telmatactis rufa, a anêmona-de-tubo Ceriantheopsis lineata e o zoantídeo Parazoanthus swiftii,
três espécies anteriormente classificadas ao nível de gênero
(Batista et al., 2013).
Os corais verdadeiros, que crescem depositando estruturas rígidas de carbonato de cálcio e contribuem para aumentar a complexidade tridimensional do ambiente bentônico,
são representados por poucas espécies no MoNa Cagarras e
entorno. Dentre elas, Mussismilia hispida e Madracis decactis
são espécies nativas coloniais que se destacam nos costões
rochosos de algumas dessas ilhas. A primeira espécie, conhecida popularmente como coral-cérebro por causa de sua
forma, é endêmica do Brasil e comumente encontrada nas
ilhas Comprida e Redonda. A segunda espécie, que ocorre
no Brasil, da Foz do Rio Amazonas (PA) até a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (SC), também é encontrada no sul
da Flórida, nas Bahamas e no Caribe (Castro e Pires, 2001;
Moura et al., 2016; Segal et al., 2017). Na região estudada, as
maiores colônias dessa espécie foram observadas nas ilhas
Comprida e Pontuda.
Durante 2019, várias populações de corais sofreram
branqueamento, fenômeno decorrente da perda das
microalgas simbiontes (zooxantelas) que vivem associadas
a esses invertebrados, o qual é causado por condições
fisiológicas adversas para essa relação. Em decorrência do
aumento da temperatura do mar, esses branqueamentos
foram registrados em diferentes espécies e diversas
regiões da costa brasileira, incluindo corais-cérebro (M.
hispida) em ilhas do Estado de São Paulo (Escobar, 2019)
e no Banco dos Abrolhos, na Bahia (Teixeira et al., 2019).
No entanto, as populações dessa espécie se mantiveram
saudáveis no MoNa Cagarras e entorno, com suas típicas
colorações em tons de verde, azul e marrom. Esses registros
indicam peculiaridades dos corais encontrados nessas ilhas
costeiras da região metropolitana do Rio de Janeiro, as
quais podem contribuir para uma melhor compreensão dos
fatores ecológicos e evolutivos que atuam na saúde dessas
diferentes populações ao longo da distribuição da espécie.
Por ser invasor, um outro grupo de corais vem chamando
a atenção dos mergulhadores, pesquisadores e gestores
ambientais no MoNa Cagarras e entorno. Conhecido popularmente como coral-sol, esse grupo é representado na
região por duas espécies: Tubastraea coccinea e T. tagusensis.
Apesar da coloração viva, laranja ou amarela, esses corais
não possuem microalgas simbiontes (zooxantelas), alimentando-se exclusivamente de organismos que capturam
na coluna d`água. Nessas ilhas estudadas, a maioria das
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Provável espécie nova de anêmona ainda não identificada, Ilha de Cotunduba.
Probable new species of sea anemone still unidentified, Cotunduba Island.

Cagarras: Ceriantheomorphe brasiliensis, Ceriantheopsis
lineata and Isarachnanthus nocturnus, which live in the
sand and gravel bottom near the interface with the rocky
shore. Associated with colder waters at the bottom, none of
these species was observed in the last two years of survey
conducted on those islands (2018 and 2019).
Since 2011, Actinoporus elongatus and Alicia mirabilis
anemones have been spotted only once on the surveyed
islands and are rare on the Rio de Janeiro coast, and have
just been recorded. The surface of A. mirabilis column is
home to powerful batteries of nematocysts, rounded stinging
structures that can cause skin burns by direct contact. When
fully contracted, only the batteries are visible and indicate the
presence of this powerful chemical arsenal, attracting the
attention of divers.
Gorgonians (octocorals) add special beauty to the dive
along the rocky shores of the Islands of Rio, with their
shades of white, red, orange and yellow. Of the six species
already recorded in these environments, Muricea atlantica,
Leptogorgia setacea and Thesea sp. are rare in the region,
the latter being probably new to science. Despite the beauty,
ecological importance and scientific relevance of these
species, they all are threatened by fishing gear and plastic
waste that are commonly observed entangled on their three-

colônias de coral-sol é de T. tagusensis, que possui pólipos
mais alongados e espaçados do que T. coccinea, além de
ser mais amarelada, enquanto a segunda espécie é mais
alaranjada.
As anêmonas-de-tubo são representadas por três espécies no MoNa Cagarras: Ceriantheomorphe brasiliensis,
Ceriantheopsis lineata e Isarachnanthus nocturnus, as quais
vivem nos fundos de areia e cascalho junto à interface com
o costão rochoso. Associadas com águas mais frias junto ao
fundo, nenhuma dessas espécies foi observada nos últimos
dois anos de pesquisas nessas ilhas (2018 e 2019).
Desde 2011, as anêmonas Actinoporus elongatus e
Alicia mirabilis foram avistadas apenas uma vez nas ilhas
estudadas e são raras no litoral carioca, mas só agora foram
identificadas. A superfície da coluna de A. mirabilis abriga
potentes baterias de nematocistos, estruturas arredondadas
urticantes que podem causar queimaduras na pele ao contato
direto. Quando totalmente contraída, apenas as baterias são
visíveis e indicam a presença desse potente arsenal químico,
despertando atenção dos mergulhadores.
As gorgônias (octocorais) agregam especial beleza aos
mergulhos nos costões rochosos das ilhas cariocas, com
seus tons de branco, vermelho, laranja e amarelo. Das seis
espécies já registradas nesses ambientes, Muricea atlantica,
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Leptogorgia setacea e Thesea sp. são raras na região, sendo
essa última provavelmente nova para a ciência. Apesar da
beleza, importância ecológica e relevância científica dessas
seis espécies, todas se encontram ameaçadas por petrechos
de pesca e lixo plástico, comumente observados emaranhados em suas estruturas tridimensionais ramificadas. Outra
questão que inspira preocupação e demanda pesquisas
específicas é a presença do ofiuróide exótico Ophiothela
mirabilis, que foi registrado na região associado a todas essas espécies de gorgônias.
As 14 espécies de hidróides registradas no MoNa
Cagarras e entorno são comuns na região sudeste do Brasil
e têm ampla distribuição, sendo consideradas livres de
ameaças de extinção. Dessas espécies, apenas Ralpharia
sanctisebastiani é rara, sendo até então considerada
endêmica do Estado de São Paulo (Silveira & Migotto, 1984;
Migotto & Silveira, 1987), o que demanda especial atenção
quanto à sua conservação na natureza.
Em 2018, os primeiros mergulhos do Projeto Ilhas do Rio na
Ilha de Cotunduba, na entrada da Baía de Guanabara, revelaram o surpreendente registro de Ralpharia sanctisebastiani.
Essa espécie foi descoberta na década de 1980, na região
de São Sebastião - SP. Tal distribuição restrita se reflete
no próprio nome da espécie (sanctisebastiani = de São
Sebastião), a qual não era avistada há mais de 20 anos. Ela
vive geralmente associada ao octocoral Leptogorgia punicea,

dimensional branches. Another issue that causes concern
and demands specific research is the presence of the exotic
brittle star Ophiothela mirabilis, which has been recorded in
the region associated with all gorgonian species.
The 14 hydroid species recorded in MoNa Cagarras and
surrounding areas are common in the Southeastern region
of Brazil and have a wide distribution, which makes them
safe from extinction threats. Of these species, only Ralpharia
sanctisebastiani is rare and until then considered endemic to
the State of São Paulo (Silveira & Migotto, 1984; Migotto &
Silveira, 1987), which demands special attention regarding its
conservation in nature.
In 2018, the first dives of the Ilhas do Rio Project on
Cotunduba Island, at the Guanabara Bay mouth, revealed the
surprising record of Ralpharia sanctisebastiani. This species
was discovered in the 1980s, in the São Sebastião - SP region.
This restricted distribution is reflected in the very name of
the species (sanctisebastiani = from São Sebastião), which
had not been seen for more than 20 years. It generally lives
associated with the octocoral Leptogorgia punicea, but also
over rocks, between 4 and 18m deep (Silveira & Migotto, 1984;
Migotto & Silveira, 1987). The genus Ralpharia comprises
eight species of solitary hydrozoans or forming small colonies,
which stand out the bottom due to their large polyps.
Macrorhynchia philippina is the only species of hydrozoa
already identified for the surveyed region that presents potential

Gorgonia (Leptogorgia punicea) emaranhada em linha de pesca.
Gorgonian entangled in fishing line.

Gorgonia (Leptogorgia punicea) emaranhada em lixo plástico.
Gorgonian entangled in plastic waste.
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danger to humans, because it is very urticating, causing itching
and skin burns by direct contact. Silvery and large colonies (up
to 20 cm high) are easily recognized. This species is common
on rocky shores, usually on rocks, barnacles and mussels, from
the intertidal zone to about 40 m deep.
Found almost exclusively associated with marine sponges,
the solitary hydrozoan Zyzzyzus warreni forms small
aggregations in shallow coastal waters, up to about 30 m
deep. Recorded in the Atlantic and Indian Oceans, this species
is considered cryptogenic, that is, its original distribution
area is not known for sure. Two other species of hydrozoa
that present uncertain origin are Eudendrium carneum and
Sertularia marginata, both with wide distribution along the
Brazilian coast (CE to SC) and recorded in the Atlantic, Pacific
and Indian oceans. The latter is one of the most common
hydrozoans in shallow Brazilian waters, forming dense
populations on rocky substrates, algae and invertebrates.
Ectopleura dumortierii is rare and has solitary polyps that
usually form small aggregations on rocks, gorgonians, tubes
of polychaetes and bryozoans. Polyps and jellyfish of this
species occur in the Atlantic Ocean, and the records for the
Indian and Pacific Oceans are unreliable.
Thyroscyphus ramosus is the largest species of hydrozoan
found on the surveyed islands, forming large colonies on
rocky shores of estuarine regions of the Atlantic Ocean.
In the following pages, 39 cnidarian species are
presented, which represent two classes, eight orders, 27
families and 35 genera.

mas também sobre rochas, entre 4 e 18 m de profundidade
(Silveira & Migotto, 1984; Migotto & Silveira, 1987). O gênero Ralpharia compreende oito espécies de hidrozoários
solitários ou formando colônias de poucos indivíduos, que
se destacam no fundo pelos grandes pólipos.
Das espécies de hidrozoários já identificadas para a
região estudada, Macrorhynchia philippina é a única que
apresenta potencial perigo para os seres humanos, por ser
bastante urticante, provocando coceiras e queimaduras
na pele ao contato direto. As colônias grandes (até 20 cm
de altura) e prateadas são facilmente reconhecidas. Essa
espécie é comum em costões rochosos, geralmente sobre
rochas, cracas e mexilhões, desde a zona entremarés até
cerca de 40 m de profundidade.
Encontrado quase que exclusivamente associado a esponjas-marinhas, o hidrozoário solitário Zyzzyzus warreni
forma pequenas agregações em locais rasos, até cerca de
30 m de profundidade. Registrada nos oceanos Atlântico e
Índico, essa espécie é considerada criptogênica, ou seja,
não se sabe com certeza sua área de distribuição original.
Outras duas espécies de hidrozoários que apresentam origem incerta são Eudendrium carneum e Sertularia marginata,
ambas com ampla distribuição ao longo da costa brasileira
(CE até SC) e registros nos oceanos Atlântico, Pacífico e
Índico. Essa última é um dos hidrozoários mais comuns em
locais rasos no Brasil, formando densas populações sobre
substratos rochosos, algas e invertebrados.
Ectopleura dumortierii é rara e tem pólipos solitários que
geralmente formam pequenas agregações sobre rochas,
gorgônias, tubos de poliquetos e briozoário. Os pólipos
e medusas dessa espécie ocorrem no Oceano Atlântico,
sendo duvidosos os registros para o Índico e Pacífico.
Thyroscyphus ramosus é a maior das espécies de hidrozoários encontrada nas ilhas estudadas, formando grandes
colônias em costões rochosos de regiões estuarinas do
Oceano Atlântico.
A seguir são apresentadas 39 espécies de cnidários
registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando duas classes, oito ordens, 27 famílias e 35 gêneros.
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ANTHOZOA

Cerianthidae
Ceriantheomorphe brasiliensis

ANTHOZOA

Cerianthidae
Ceriantheopsis lineata

Anêmona-de-tubo-brasileira
Brazilian tube-dwelling anemone

60

10-25

20

20-25
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Anêmona-de-tubo-listrada
Striped tube-dwelling anemone

GUIA DE ESPÉCIES

ANTHOZOA

Actiniidae
Actinostella flosculifera

Anêmona-do-mar
Sea anemone

SPECIES GUIDE

13

5-15

ANTHOZOA

Actiniidae
Anemonia sargassensis

Anêmona-do-mar
Sea anemone

8

0,5-15
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ANTHOZOA

Actiniidae
Bunodosoma caissarum

Anêmona-do-mar-caiçara
Caiçara sea anemone

ANTHOZOA

Actiniidae
Bunodosoma cangicum

Anêmona-do-mar
Sea anemone

12

0-20

20

12

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Aiptasiidae
Exaiptasia diaphana

Anêmona-do-mar
Pale anemone

SPECIES GUIDE

5

0,5-2

ANTHOZOA

Aliciidae
Alicia mirabilis

Anêmona-do-mar
Berried anemone

12

10

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Andvakiidae
Telmatactis rufa

Anêmona-do-mar
Sea anemone

ANTHOZOA

Capneidae
Actinoporus elongatus

Anêmona-do-mar
Sea anemone

5

5-10

20

12

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Caryophylliidae
Phyllangia americana

Coral
Coral
10

10-20

ANTHOZOA

Corallimorphidae
Corynactis sp.

Coralimorfo
Corallimorph

90

10-35

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Dendrophylliidae
Tubastraea coccinea

Coral-sol
Orange cup-coral

ANTHOZOA

Dendrophylliidae
Tubastraea tagusensis

Coral-sol
Orange cup-coral

15

8-12

15

3-15

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Faviidae
Mussismilia hispida

Coral-cérebro
Brain coral
40

5-13

ANTHOZOA

Anêmona-do-mar
Sea anemone

Hormathiidae
Calliactis tricolor

5

8-13

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Parazoanthidae
Parazoanthus swiftii

Zoantídeo-de-areia
Sand zoanthid

ANTHOZOA

Pocilloporidae
Madracis decactis

Coral-estrela-de-dez-raios
Ten-ray star coral

70

7-35

50

6-15

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Rhizangiidae
Astrangia rathbuni

Coral
Coral
10

4-20

ANTHOZOA

Sphenopidae
Palythoa caribaeorum

Coral-baba-de-boi
White encrusting zoanthid

200

3-12

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Clavulariidae
Carijoa riisei

Coral-floco-de-neve
Snow-flakes coral

40

5-20

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Gorgoniidae
Leptogorgia punicea

Gorgônia-vermelha
Red gorgonian
20

5-20

ANTHOZOA

Gorgoniidae
Leptogorgia setacea

Gorgônia-chicote
Straight sea whip

50

18

CNIDÁRIOS
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ANTHOZOA

Plexauridae
Heterogorgia uatumani

30

5-25

CNIDÁRIOS
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Golden gorgonian
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ANTHOZOA

Plexauridae
Muricea atlantica

Gorgônia-do-atlântico
Atlantic gorgonian
15

15-20

ANTHOZOA

Plexauridae
Thesea sp.

Gorgônia
Gorgonian

15

12-20

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Aglaopheniidae
Aglaophenia sp.

Hidróide
Hydroid

7

7-15

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Aglaopheniidae
Macrorhynchia philippina

Hidróide-de-fogo
Fire hydroid
10

7-15

HYDROZOA

Campanulariidae
Clytia sp.

Hidróide
Hydroid

2

10

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Eudendriidae
Eudendrium carneum

Hidróide-encarnado
Hydroid

HYDROZOA

Halopterididae
Monostaechas sp.

Hidróide
Hydroid

7

7-15

10

10-15

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Hydractiniidae
Hydractinia sp.

Hidróide
Hydroid
3

5-10

HYDROZOA

Pennariidae
Pennaria disticha

Hidróide
Hydroid

7

7-15

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Sertulariidae
Sertularia marginata

Hidróide
Hydroid

HYDROZOA

Tubulariidae
Ectopleura dumortieri

Hidróide
Hydroid

5

7-15

10

10-15

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Tubulariidae
Ectopleura sp.

Hidróide
Hydroid

SPECIES GUIDE

7

10-15

CNIDÁRIOS
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HYDROZOA

Tubulariidae
Ralpharia sanctisebastiani

15

7

CNIDÁRIOS
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CNIDARIANS

Hidróide-de-São-Sebastião
Hydroid
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HYDROZOA

Tubulariidae
Zyzzyzus warreni

Hidróide-de-esponja
Sponge hydroid
2

3-15

HYDROZOA

Thyroscyphidae
Thyroscyphus ramosus

Hidróide
Hydroid
20

9-15

CNIDÁRIOS
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Cavaquinha (Scyllarides deceptor).
Hooded slipper lobster.
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CRUSTACEANS

Crustaceans (phylum: Arthropoda; subphylum: Crustacea)
are invertebrates with high diversity of species (> 67,000
current spp.), body shapes and living habits, distributed in
terrestrial, marine and freshwater environments. In marine
environments, crustaceans occupy from intertidal to abyssal
habitats and constitute one of the main fishing resources
among invertebrates (Brusca & Brusca, 2003).
In MoNa Cagarras and surrounding areas, most of
crustacean species belongs to the Malostraca class, which
encompasses sea slaters, shrimps, crabs and lobsters, for
example. Whereas the Haxanauplia class, which includes
barnacles, is less diverse in terms of species in the region, but
is represented by the large abundance of individuals, mainly
in the intertidal region.
In 2019, during one of the scientific dives to survey and
monitor the marine biodiversity of MoNa Cagarras, the crab
Platypodiella spectabilis was recorded for the first time in
this Marine Protected Area, more specifically at Comprida
Island, over a colony of Palythoa caribaeorum, the popular
white encrusting zoanthid. This small crab species occurs
almost exclusively in direct association with this cnidarian
(Garcia-Hernandez et al., 2016) throughout its geographical
distribution, which runs from the Bahamas and Caribbean to
Santa Catarina, in Brazil (Martin & Zimmennan, 2007; Teschima
et al., 2012). In MoNa Cagarras, both crab and cnidarians
were recorded only in a restricted area, characterizing a
patch distribution and reinforcing the importance of this
site for the maintenance of marine biodiversity. In this
association, the crab incorporates one of the most potent
toxins of marine origin, the palytoxin produced by cnidarians
(Gleibs & Mebs, 1999). For its beauty and rarity, as well as
interesting ecological association, this species of reef crab is
a potential attraction for contemplative diving and underwater
photography, adding value to the tourist activity and visitation
in the Marine Protected Area.

Os crustáceos (filo: Arthropoda; subfilo: Crustacea) são
invertebrados com alta diversidade de espécies(> 70.000
spp. atuais), formas e hábitos de vida, distribuídos em
ambientes terrestres, marinhos e de água doce. Nos
ambientes marinhos, os crustáceos ocupam desde as
zonas entremarés até regiões abissais e constituem um
dos principais recursos pesqueiros dentre os invertebrados
(Brusca et al., 2016).
No MoNa Cagarras e entorno a maioria das espécies de
crustáceos é da classe Malacostraca, que compreende as
baratinhas-do-mar, camarões, caranguejos e lagostas, por
exemplo. Já a classe Hexanauplia, que abriga as cracas,
é menos diversa em termos de espécies na região, mas
é representada pela grande abundância de indivíduos,
principalmente na região entremarés.
Em 2019, durante um dos mergulhos científicos para
levantamento e monitoramento da biodiversidade marinha do MoNa Cagarras, o caranguejo Platypodiella
spectabilis foi registrado pela primeira vez nessa UC, mais
especificamente na Ilha Comprida, sobre uma colônia do
cnidário Palythoa caribaeorum, popularmente conhecida como coral-baba-de-boi. Essa pequena espécie de
caranguejo ocorre quase que exclusivamente em associação direta com esse cnidário (Garcia-Hernandez et al.,
2016) ao longo de sua distribuição geográfica, que vai
desde as Bahamas e Caribe até Santa Catarina, no Brasil
(Martin & Zimmennan, 2007; Teschima et al., 2012). No
MoNa Cagarras, tanto o caranguejo como o cnidário foram
registrados apenas em uma área restrita, caracterizando
uma distribuição em mancha e reforçando a importância
desse local para a manutenção da biodiversidade marinha.
Nessa associação, o caranguejo incorpora uma das mais
potentes toxinas de origem marinha, a palytoxina produzida
pelo cnidário (Gleibs & Mebs, 1999). Pela beleza e raridade, assim como interessante associação ecológica, essa
CRUSTÁCEOS
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espécie de caranguejo recifal é uma potencial atração para
o mergulho contemplativo e a fotografia submarina, agregando valor para a atividade turística e visitação na UC.
O camarão-bailarino (Lysmata wurdemanni) é uma espécie
rara nas ilhas estudadas, tendo sido registrada em apenas
quatro ocasiões, sempre na entrada de tocas junto ao fundo.
Em dois desses registros, os camarões-bailarino formavam
agregações de até seis indivíduos, aparentemente em
estações de limpeza de peixes. O camarão-palhaço (Stenopus
hispidus) também é uma espécie rara nessas ilhas e chama
a atenção dos mergulhadores por sua beleza. Essa espécie
também desempenha mutualismo com tartarugas-de-pente e
peixes recifais em estações de limpeza (Sazima et al., 2004).
Dentre as espécies de invertebrados com maior valor comercial encontradas nessas ilhas costeiras do Rio de Janeiro, destacam-se duas de crustáceos: a lagosta-espinhosa
(Panulirus argus) e a cavaquinha (Scyllarides deceptor). Por
conta da intensa captura, ambas são cada vez mais raras
na região. Desde 2011, foram registrados apenas três exemplares da lagosta-espinhosa nas ilhas estudadas, incluindo
Comprida, Maricás e Pontuda. Vivendo diretamente associa-

The peppermint shrimp (Lysmata wurdemanni) is a rare
species on the surveyed islands, having been recorded on
only four occasions, always at the entrance of dens near the
bottom. In two of these records, shrimps formed aggregations
of up to six individuals, apparently in fish cleaning stations.
The banded coral shrimp (Stenopus hispidus) is also a rare
species on these islands and attracts divers’ attention for its
beauty. This species also plays a mutual role with hawksbill
turtles and reef fish in cleaning stations (Sazima et al., 2004).
Among the species of invertebrates with higher commercial
value found on Rio de Janeiro’s coastal islands, two
crustaceans species stand out: the Caribbean spiny
lobster (Panulirus argus) and the hooded slipper lobster
(Scyllarides deceptor). Because of the intense capture, both
are increasingly rare in the region. Since 2011, only three
spiny lobsters have been recorded on the surveyed islands,
including Comprida, Maricás and Pontuda islands. Those
species live directly associated with the rocky shore, so the
protected areas of MoNa Cagarras have become an important
opportunity for the maintenance of populations of these
species and the recovery of stocks, even outside the limits

Agregação de camarões-bailarino (Lysmata wurdemanni) em estação de limpeza.
Peppermint shrimp aggregation in cleaning station.
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Caranguejo (Amphithrax braziliensis) emaranhado em rede de pesca fantasma.
Spiny crab entangled in a ghost fishing net.

das ao costão rochoso, as áreas protegidas do MoNa Cagarras tornaram-se uma importante oportunidade para a manutenção das populações dessas espécies e a recuperação dos
estoques, inclusive fora dos limites da UC. Para transformar
essa oportunidade em ferramenta de gestão ambiental efetiva, é fundamental o respeito às regras da área marinha protegida, que proíbem a captura nos 10 m de raio no entorno das
ilhas e ilhotas do MoNa Cagarras.
Além da pressão de pesca direta que algumas espécies
de crustáceos sofrem nessas ilhas costeiras, a captura
incidental em redes de pesca abandonadas no fundo foi
outro impacto detectado ao longo de quase uma década
de pesquisas do Projeto Ilhas do Rio. Esses petrechos são
conhecidos como redes fantasma, pois permanecem à
deriva e se prendem ao costão rochoso, onde crustáceos,
peixes e tartarugas acabam capturados e mortos. Alguns
exemplares do caranguejo-de-espinhos (Amphithrax
braziliensis) foram retirados de uma grande rede de pesca
presa ao costão rochoso na Laje da Redonda (Moraes et
al., 2013), evidenciando a necessidade de gestão e manejo
das pescarias no entorno do MoNa Cagarras para o
desenvolvimento sustentável e a conservação das espécies.
A seguir são apresentadas 15 espécies de crustáceos
registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando duas classes, duas ordens, 14 famílias e 14 gêneros.
CRUSTÁCEOS

of the Marine
Protected Area. In order to transform this opportunity into
an effective environmental management tool, respect for the
rules of the protected area is essential. Those rules prohibit
catches in the radius of 10 m surrounding the islands and
islets of MoNa Cagarras.
In addition to the direct fishing pressure that some
crustacean species suffer on these coastal islands, incidental
captures in abandoned bottom fishing nets were another
impact detected over almost a decade of research by Ilhas
do Rio Project. These gears are known as ghost nets, as they
remain drifting and attach themselves to the rocky shores,
where crustaceans, fish and turtles end up being caught
and killed. Some specimens of the majoid crab (Amphithrax
braziliensis) were removed from a large fishing net attached
to the rocky shore at Laje da Redonda (Moraes et al., 2013),
emphasizing the need for fisheries management around
MoNa Cagarras for sustainable development and species
conservation.
In the following pages 15 crustacean species are
presented, representing two classes, two orders, 14 families
and 14 genera.
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HEXANAUPLIA

Balanidae
Megabalanus coccopoma

Craca
Titan acorn barnacle

HEXANAUPLIA

Balanidae
Megabalanus tintinnabulum

Craca
Barnacle

5

1-5

3

1-5
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HEXANAUPLIA

Tetraclitidae
Newmanella radiata

Craca
Barnacle
2

1-5

MALACOSTRACA

Diogenidae
Dardanus insignis

Ermitão
Hermit crab

5

10-30

CRUSTÁCEOS

173

CRUSTACEANS

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MALACOSTRACA

Grapsidae
Pachygrapsus transversus

Caranguejo
Mottled shore crab

MALACOSTRACA

Inachoididae
Stenorhynchus seticornis

Caranguejo-aranha
Yellowline arrow crab

7

0,5-2

16

5-30
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MALACOSTRACA

Lysmatidae
Lysmata wurdemanni

Camarão-bailarino
Peppermint shrimp
13

10-15

MALACOSTRACA

Menippidae
Menippe nodifrons

Guajá
Lumpy stone crab

15

10-15
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MALACOSTRACA

Mithracidae
Mithrax hispidus

Caranguejo-espinhoso
Coral clinging crab

MALACOSTRACA

Palinuridae
Panulirus argus

Lagosta-verdadeira
Spine lobster

15

10-20

70

10-15
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MALACOSTRACA

Porcellanidae
Pachycheles monilifer

Caranguejo
Wormreef porcelain crab
4

0,5-3

MALACOSTRACA

Portunidae
Cronius ruber

Siri-da-pedra
Red swim crab

12

8-20
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MALACOSTRACA

Scyllaridae
Scyllarides deceptor

Cavaquinha
Hooded slipper lobster

MALACOSTRACA

Stenopodidae
Stenopus hispidus

Camarão-palhaço
Banded coral shrimp

35

10-20

12

10-15
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MALACOSTRACA

Xanthidae
Platypodiella spectabilis

Caranguejo-de-coral
Gaudy clown crab
5

12

CRUSTÁCEOS
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Lesma-do-mar (Pleurobranchus iouspi) no costão rochoso.
Sea slug on rocky shore.
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Mollusks (phylum Mollusca) are a group of invertebrates
with high species richness (> 90 thousand currently) and
a wide variety of body shapes and living habits, occupying
terrestrial, marine and freshwater environments around the
world. In the marine environment, mollusks inhabit from the
intertidal zones to great depths (Brusca & Brusca, 2003).
Of the eight classes of mollusks recognized, four occur in the
MoNa Cagarras and surrounding areas: Bivalvia, Cephalopoda,
Gastropoda and Polyplacophora. A survey of the malacofauna
in the Marine Protected Area’s only tidal pool, located on
Redonda Island, revealed the presence of 24 species of these
four classes of mollusks. This finding represents almost half
of the total 47 species of this group recorded until then for
the entire Marine Protected Area (Breves & Moraes, 2014).
With greater sampling efforts and taxonomic refinement, nine
new records of mollusk species were obtained for the islands
of Rio de Janeiro’s metropolitan region: Anadara notabilis,
Claremontiella nodulosa, Codakia orbicularis, Crassostrea
rhizophorae, Hyotissa mcgintyi, Megapitaria maculata,
Panopea abbreviata, Stylocheilus striatus, Umbraculum
sp. Most of these species were rare, with records on only
one of the islands. Although C. rhizophorae was recorded
just at Cotunduba Island, a large number of individuals was
observed. With only one specimen recorded during the field
surveys, Umbraculum sp. was observed in a specific location
at Maricá Island, as well as S. striatus, which was spotted
in Redonda Island’s Tide Pool. Including these new records,
there is a total of 64 species of mollusks identified to MoNa
Cagarras and surrounding waters (Batista et al., 2013; Breves
& Moraes, 2014).
A few species recorded at the surveyed islands are of
economic importance, such as the rock mussel (Perna perna),
the lions-paw scallop (Nodipecten nodosus) and the common
octopus (Octopus vulgaris). Of these, the rock mussel is the
most abundant and one of the main target species in the

Os moluscos (filo Mollusca) constituem um grupo de
invertebrados com alta riqueza de espécies (> 90 mil spp.
atuais) e ampla variedade de formas e hábitos de vida,
ocupando ambientes terrestres, marinhos e de água doce
ao redor do mundo. No ambiente marinho, os moluscos
vivem desde as zonas entremarés até grandes profundidades (Brusca & Brusca, 2003).
Das oito classes de moluscos reconhecidas, quatro
ocorrem no MoNa Cagarras e entorno: Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda e Polyplacophora. O levantamento da
malacofauna na única piscina de maré dessa UC, localizada na Ilha Redonda, revelou a presença de 24 espécies
destas quatro classes de moluscos, representando praticamente metade do total das 47 espécies desse grupo
registradas para toda a UC até então (Breves & Moraes,
2014). Com o aumento do esforço amostral e o refinamento
taxonômico, obteve-se nove novos registros de espécies
de moluscos para as ilhas da região metropolitana do Rio
de Janeiro: Anadara notabilis, Claremontiella nodulosa,
Codakia orbicularis, Crassostrea rhizophorae, Hyotissa
mcgintyi, Megapitaria maculata, Panopea abbreviata,
Stylocheilus striatus, Umbraculum sp. A maioria dessas
espécies se mostrou rara, com registros em apenas uma
das ilhas. Apesar de ter sido registrada somente na Ilha
de Cotunduba, C. rhizophorae foi observada em grande número de indivíduos. Com apenas um exemplar observado
durante os levantamentos de campo, Umbraculum sp. foi
registrado em um local específico da Ilha Maricá, assim
como S. striatus, que foi avistado na Piscina de Maré da
Ilha Redonda. Com esses novos registros, totalizam-se 64
espécies de moluscos já identificadas no MoNa Cagarras
e entorno (Batista et al., 2013; Breves & Moraes, 2014).
Algumas espécies registradas nas ilhas estudadas
apresentam importância econômica, como o mexilhão
(Perna perna), a vieira (Nodipecten nodosus) e o polvoMOLUSCOS
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comum (Octopus vulgaris). Dessas, o mexilhão é a espécie
mais abundante e um dos principais alvos de capturas na
região, enquanto o polvo-comum possui um dos mais
altos valores agregados como recurso pesqueiro. As
vieiras, também com alto preço de mercado, são raras e
encontradas solitárias junto ao fundo rochoso, não sendo
exploradas comercialmente a partir desses estoques
naturais (Moraes et al., 2013).
Além da importância ecológica e econômica, o mexilhão
é um organismo chave no monitoramento ambiental, sendo
utilizado em estudos de avaliação de poluição por metais
pesados e hidrocarbonetos (Costa et al., 2000; van Weerelt
et al., 2013). Por ocuparem uma faixa superficial do costão
rochoso, da zona entremarés ao infralitoral, viverem fixos a
um mesmo local e serem filtradores, os mexilhões têm sido
estudados como bioindicadores da qualidade da água no
MoNa Cagarras e entorno (van Weerelt et al., 2013).
Embora raro, o mexilhão-leque (Pinna carnea) é uma das
espécies mais emblemáticas de bivalves nessas ilhas
(Batista et al., 2013), tendo sido observada apenas três vezes
na região desde 2011. Sua concha, de aproximadamente
40 cm de comprimento e em formato de leque, permanece
parcialmente enterrada pela base estreita, mantendo uma
orientação vertical no fundo de areia e cascalho.

region, while the common octopus has one of the highest
added values as a fishing resource. Lions-paw scallops, which
also reach high market prices, are rare and found solitary near
the rocky bottom, being commercially unexploited from these
natural stocks (Moraes et al., 2013).
In addition to their ecological and economic importance,
rock mussels are key organisms in environmental monitoring,
being used in assessment of heavy metal and hydrocarbon
pollution (Costa et al., 2000; van Weerelt et al., 2013). Because
they occupy an upper area of the rocky shore, from the
intertidal to the infralittoral zone, live attached to the same
spot, and are filter feedings, rock mussels have been studied
as bioindicators of water quality in MoNa Cagarras and
surrounding areas (van Weerelt et al., 2013).
Although rare, the amber penshell (Pinna carnea) is one of
the most emblematic species of bivalves on these islands
(Batista et al., 2013), having been observed only three times
in the region since 2011. Its shell, approximately 40 cm long
and fan-shaped, remains partially buried by the narrow base,
maintaining a vertical orientation in sand and gravel bottoms.
Nudibranchs, or sea slug, are a group of gastropods with
different color patterns and bodies devoid of a protective
shell. Five species of these mollusks were recorded in MoNa
Cagarras and surrounding areas (Batista et al., 2013; Aguiar

Polvo comum (Octopus vulgaris).
Common octopus.
MOLUSCOS
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Concha de uma vieira (Nodipecten nodosus).
Seashell of a lion`s paw scallop.

Os nudibrânquios, ou lesmas-do-mar, são um grupo de
gastrópodes com diversos padrões de cores e corpos
desprovidos de uma concha protetora. Cinco espécies
desses moluscos foram registradas no MoNa Cagaras e
entorno (Batista et al., 2013; Aguiar et al., 2015), das quais
Felimare lajensis é a mais comum, sendo muitas vezes
encontrada se alimentando da esponja-marinha Dysidea
etheria (Belmonte et al., 2015).
Dentre os gastrópodes sem concha protetora, o raro
Pleurobranchus iouspi é uma espécie que apresenta grande
variação cromática dentro de dois padrões principais, um
laranja pálido e outro avermelhado, destacando-se sobre o
fundo. Os últimos registros dessa espécie no litoral carioca
foram feitos em 2012 e 2014, durante os levantamentos do
Projeto Ilhas do Rio (Alvim & Pimenta, 2016).
Além da relevância ecológica e econômica desempenhada pelos moluscos nessas ilhas, Petaloconchus varians é
uma espécie importante para estudos geológicos de variação do nível do mar (Jesus et al., 2017). Nesse contexto, ressalta-se o registro de uma formação de P. varians
na Piscina de Maré da Ilha Redonda, apresentando uma
transição contínua de exemplares vivos até subfósseis
acima da zona entremarés.
A seguir são apresentadas 35 espécies de moluscos
registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando quatro classes, 17 ordens, 28 famílias e 34 gêneros.
MOLUSCOS

et al., 2015), of which Felimare lajensis is the most common,
being often found feeding on the marine sponge Dysidea
etheria (Belmonte et al., 2015).
Among the gastropods without a protective shell, the rare
Pleurobranchus iouspi is a species that presents great
chromatic variation within two main patterns, one pale
orange and the other one reddish, standing out against the
background. The last records of this species on the Rio de
Janeiro coast were made in 2012 and 2014, during the Ilhas
do Rio Project surveys (Alvim & Pimenta, 2016).
In addition to the ecological and economic relevance played
by mollusks on these islands, Petaloconchus varians is an
important species for geological studies of sea level variation
(Jesus et al., 2017). In this context, it is worth mentioning the
record of a P. varians formation in Redonda Island’s Tidal Pool,
presenting a continuous transition from living specimens to
sub-fossils reef above the intertidal zone.
In the following pages 35 mollusk species are presented,
representing four classes, 17 orders, 28 families and 34 genera.
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BIVALVIA

Arcidae
Anadara notabilis

Marisco
Oyster

BIVALVIA

Chamidae
Pseudochama cristella

Marisco-caixa-de-jóia
Atlantic jewelbox

5

8-10

10

5-12

MOLUSCOS

184

MOLLUSKS

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

BIVALVIA

Marisco
Honeycomb oyster

Gryphaeidae
Hyotissa mcgintyi

7

5-10

BIVALVIA

Hiatellidae
Panopea abbreviata

Marisco
Southern geoduck oyster
10

6-10
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BIVALVIA

Isognomonidae
Pteria colymbus

Ostra-alada-do-Atlântico
Atlantic wing oyster

BIVALVIA

Limidae
Limaria sp.

Marisco
Fileclam

3

0,5-2

5

5-10
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BIVALVIA

Lucinidae
Codakia orbicularis

Marisco
Tiger lucine
7

5-10

BIVALVIA

Mytilidae
Perna perna

Mexilhão
Rock mussel
15

0-12
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BIVALVIA

Ostreidae
Crassostrea rhizophorae

Ostra-de-mangue
Mangrove oyster

BIVALVIA

Pectinidae
Nodipecten nodosus

Vieira
Lion´s paw scallop

7

1-10

18

5-35
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BIVALVIA

Pteriidae
Isognomon bicolor

Mexilhão invasor
Bicolor purse-oyster
7

5-15

BIVALVIA

Concha-de-vênus
Rigid venus oyster

Veneridae
Globivenus rigida

10

5-35

MOLUSCOS
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BIVALVIA

Veneridae
Megapitaria maculata

Marisco
Bicolor purse-oyster

CEPHALOPODA

Argonautidae
Argonauta nodosus

Cápsula ovígera de argonauta
Knnobed argonaut eggcase

6

7-10

15

5-35
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CEPHALOPODA

Octopodidae
Octopus vulgaris

Polvo-comum
Commom octopus
70

1-35

MOLUSCOS
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GASTROPODA

Aeolidiidae
Spurilla neapolitana

Nudibrânquio-de-nápoles
Naples aeolid

GASTROPODA

Aplysiidae
Aplysia brasiliana

Lebre-do-mar-ferrugem
Sooty sea hare

10

5-10

18

5-15
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GASTROPODA

Aplysiidae
Stylocheilus striatus

Lebre-do-mar-listrada
Lined sea hare
18

1

GASTROPODA

Chromodorididae
Felimare kempfi

Nudibrânquio
Nudibranch

3

5-15
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GASTROPODA

Chromodorididae
Felimare lajensis

Nudibrânquio
Nudibranch

GASTROPODA

Chromodorididae
Felimare marci

Nudibrânquio
Nudibranch

3

5-20

3

8-15
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GASTROPODA

Chromodorididae
Felimida clenchi

Nudibrânquio
Lolipop nudibranch
3

8-15

GASTROPODA

Columbellidae
Anachis sp.

Caramujo-marinho
Sea snail

1

5-10

MOLUSCOS
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SPECIES GUIDE

GASTROPODA

Cymatiidae
Monoplex parthenopeus

16

0,5-10

MOLUSCOS
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Giant triton

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

GASTROPODA

Cypraeidae
Macrocypraea zebra

Caramujo-zebra
Measled cowrie
9

5-20
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GASTROPODA

Fissurellidae
Fissurella sp.

Concha-chapéu-chinês
Keyhole Limpet

GASTROPODA

Flabellinidae
Flabellina engeli

Nudibrânquio
Nudibranch

1,5

0-2

2

5-15
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GASTROPODA

Muricidae
Claremontiella nodulosa

Caramujo-marinho
Sea snail
1

5-15

GASTROPODA

Muricidae
Siratus senegalensis

Caramujo-marinho
Sea snail
10

8-15

MOLUSCOS
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GASTROPODA

Muricidae
Stramonita haemastoma

Caramujo-marinho
Red-mouthed rock shell

GASTROPODA

Pisaniidae
Pisania pusio

Caramujo-marinho
Miniature trumpet triton

5

0,5-25

2

5-15
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GASTROPODA

Pleurobranchidae
Pleurobranchus iouspi

Lesma-do-mar
Sea slug
13

10-20

MOLUSCOS
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GASTROPODA

Umbraculidae
Umbraculum sp.

Caramujo-guarda-chuva
Warty umbrella snail

10

5-8
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SPECIES GUIDE

GASTROPODA

Vermetidae
Petaloconchus varians

Vermetídeo
Variable wormsnail
5

0-0,5

POLYPLACOPHORA

Ischnochitonidae
Ischnochiton sp.

Quiton
Chiton

1

0,5-1

MOLUSCOS
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Detalhe do briozoário Caberea glabra.
Detail of the bryozoan.
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BRIOZOÁRIOS
BRYOZOANS

Os briozoários (filo Bryozoa) são invertebrados aquáticos,
principalmente marinhos, que formam colônias de diferentes
formas, cores e tamanhos que vivem fixas ao substrato.
Cada colônia é formada por um número variável de indivíduos, denominados zooides. Algumas colônias podem
alcançar até milhões de indivíduos (Ramalho, 2016). No
ambiente marinho ocorrem desde a zona entremarés até
grandes profundidades (8.300 m), apresentando a maior
diversidade entre 20 e 100 m (Cook, 1981). Os briozoários
são animais filtradores que apresentam diversidade e
biologia influenciadas pela complexidade do substrato,
profundidade, temperatura, correntes e salinidade (Ryland,
1970). Vários estudos científicos demonstram a importância positiva dos briozoários na teia alimentar de diversos
ecossistemas marinhos, assim como na bioconstrução
de habitats (Bastos et al., 2018; Ramalho et al., 2018) e no
desenvolvimento de novos fármacos (Figuerola & Avila, 2019). Recentemente, os briozoários revelaram-se o
principal organismo construtor das singulares formações
recifais do Banco dos Abrolhos, na Bahia, depositando
carbonato de cálcio no ambiente bentônico, assim como
algas calcárias incrustantes e corais (Bastos et al., 2018).
Esses invertebrados também influenciam negativamente a
indústria naval e de geração de energia hidroelétrica, já que
muitas espécies crescem incrustando cascos de navios,
turbinas e tubulações, gerando grandes prejuízos para às
operações (Bressy & Lejars, 2014).
O primeiro levantamento integrado sobre a biodiversidade
de invertebrados do MoNa Cagarras registrou 10 espécies
de briozoários (Batista et al., 2013). Com novas coletas e
o aprofundamento dos estudos taxonômicos durante a
terceira fase do Projeto Ilhas do Rio (2018-2019), quatro
novos registros de espécies foram produzidos para essa
área: Arthropoma cecilii, Bugula neritina, Jellyella sp. e
Steginoporella sp., totalizando 14 espécies conhecidas atuBRIOZOÁRIOS

Bryozoa are aquatic invertebrates, mainly marine, that
form colonies of different shapes, colors and sizes and
live attached to the substrate. Each colony is formed by a
variable number of individuals, called zooids. Some colonies
can reach up to millions of individuals (Ramalho, 2016). In
marine environment they occur from the intertidal zone to
great depths (8,300 m), presenting the greatest diversity
between 20 and 100 m (Cook, 1981). The bryozoans are filter
feeding animals that exhibit diversity and biology influenced
by substrate complexity, depth, temperature, currents and
salinity (Ryland, 1970). Several scientific studies demonstrate
the positive contribution of bryozoans in the food web of
various marine ecosystems, as well as in the bio-construction
of habitats (Bastos et al., 2018; Ramalho et al., 2018) and
the development of new drugs (Figuerola & Avila, 2019).
Recently, it was proven that bryozoans are the major builders
of the unique reef formations of the Abrolhos Bank, in Bahia,
depositing calcium carbonate in the benthic environment,
along with crustose coralline algae and corals (Bastos et
al., 2018). These invertebrates also negatively influence the
naval industry and hydroelectric power plants, because many
species grow encrusting ships’ hulls, turbines and pipelines,
imposing losses for operations (Bressy & Lejars, 2014).
The first integrated survey on the biodiversity of
invertebrates in MoNa Cagarras recorded 10 species of
bryozoans (Batista et al., 2013). With additional sampling
and the deepening of taxonomic studies during the third
phase of Ilhas do Rio Project (2018-2019), four new records
of species were produced for this area: Arthropoma cecilii,
Bugula neritina, Jellyella sp. and Steginoporella sp., totaling
14 species currently known for this Marine Protected Area.
This is probably only a fraction of the real species richness of
this important group of invertebrates on the rocky shores of
the coastal islands of the region.
Among the 14 bryozoan species identified in the surveyed
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almente para essa Unidade de Conservação. Provavelmente,
é apenas uma fração da real riqueza de espécies desse
importante grupo de invertebrados nos costões rochosos
das ilhas costeiras da região.
Dentre as 14 espécies de briozoários identificadas na região estudada, a que mais chama a atenção é Schizoporella
errata, que cresce em forma arborescente e ramificada nos
costões rochosos de todas as ilhas. Essas colônias de coloração marrom-avermelhada podem ser confundidas com
corais por mergulhadores não familiarizados com esse
grupo de invertebrados. Assim como corais, essa é uma
espécie importante na construção de um ambiente bentônico complexo, agregando tridimensionalidade ao fundo e
servindo de refúgio para diversos grupos de invertebrados
(crustáceos e equinodermos) e peixes-macaco. Apesar da
importância ecológica, diversas colônias de S. errata foram
observadas impactadas pela presença de petrechos de
pesca, como linhas e redes fantasmas encontradas emaranhadas nos indivíduos, principalmente nas Ilhas Maricás.
Algumas espécies de briozoários identificadas no MoNa
Cagarras e entorno são extremamente frágeis ao toque,

region, the most striking one is Schizoporella errata, which
grows in an arborescent and branched form on the rocky
shores of all the islands. These reddish-brown colonies can
be confused with corals by divers unfamiliar with this group of
invertebrates. Like corals, this is an important species in the
construction of a complex benthic environment, adding three
dimensionality to the bottom and serving as refuge for several
groups of invertebrates (crustaceans and echinoderms) and
fishes (blennies). Despite their ecological importance, several
colonies of S. errata were observed impacted by the presence
of fishing gear, such as ghost lines and nets found entangled
on individuals, especially in the Maricás Islands.
Some bryozoan species identified in MoNa Cagarras and
surrounding areas are extremely fragile to the touch, such as
Hippomonavella brasiliensis, requiring special attention from
divers during displacement near the bottom. This species
colonies grow in the form of thin twisted blades, standing
out on the rocky shores for its orange coloration and threedimensionality. Also fragile, and even more delicate, are the
branched colonies of Caberea glabra and Bugulina carvalhoi.
Meanwhile, other encrusting species are quite resistant,

Detalhe do briozoário (Schizoporella errata).
Detail of bryozoan.
BRIOZOÁRIOS
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Briozoário (Schizoporella errata) emaranhado por rede de pesca fantasma.
Bryozoan entangled by a ghost fishing net.

como Hippomonavella brasiliensis, requerendo especial atenção dos mergulhadores durante os deslocamentos próximos
ao fundo. As colônias dessa espécie crescem em forma de
finas lâminas retorcidas, destacando-se nos costões rochosos pela coloração laranja e a tridimensionalidade. Também
frágeis, e ainda mais delicadas, são as colônias ramificadas
de Caberea glabra e Bugulina carvalhoi. Enquanto isso, outras
espécies incrustantes são bastante resistentes, crescendo
fortemente aderidas ao fundo e formando camadas sobrepostas de carbonato de cálcio, como é o caso de Celleporaria
atlantica, a principal espécie de briozoário construtora nos
recifes de Abrolhos (Bastos et al., 2018).
A seguir são apresentadas 10 espécies de briozoários
registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando uma classe, uma ordem, oito famílias e 10 gêneros.
BRIOZOÁRIOS

growing strongly adhered to the bottom and forming
overlapping layers of calcium carbonate, as is the case of
Celleporaria atlantica, the main bryozoan builder on Abrolhos
reefs (Bastos et al., 2018).
In the following pages, 10 bryozoan species are presented,
recorded on the islands of MoNa Cagarras and surrounding areas,
representing one class, one order, eight families and 10 genera.
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GYMNOLAEMATA

Bitectiporidae
Hippomonavella brasiliensis

10

10-15

BRIOZOÁRIOS
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Bryozoan
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SPECIES GUIDE

GYMNOLAEMATA

Bugulidae
Bicellariella ciliata

Briozoário
Bryozoan
5

8-15

BRIOZOÁRIOS
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GYMNOLAEMATA

Bugulidae
Bugula neritina

Briozoário
Bryozoan

GYMNOLAEMATA

Bugulidae
Bugulina carvalhoi

Briozoário
Bryozoan

5

6-15

4

5-15

BRIOZOÁRIOS

210

BRYOZOANS

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

GYMNOLAEMATA

Candidae
Caberea glabra

Briozoário
Bryozoan
4

8-15

GYMNOLAEMATA

Lacernidae
Arthropoma cecilii

Briozoário
Bryozoan
5

12

BRIOZOÁRIOS
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GYMNOLAEMATA

Lepraliellidae
Celleporaria atlantica

Briozoário
Bryozoan

GYMNOLAEMATA

Membraniporidae
Jellyella sp.

Briozoário
Bryozoan

15

8-15

2

5

BRIOZOÁRIOS
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GYMNOLAEMATA

Schizoporellidae
Schizoporella errata

Briozoário
Bryozoan
20

5-15

GYMNOLAEMATA

Steginoporellidae
Steginoporella sp.

Briozoário
Bryozoan
10

5-15

BRIOZOÁRIOS
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Pesquisador (Fernando Moraes) junto ao ouriço-do-mar-gigante (Diadema antillarum).
Researcher by the long-spined sea urchin.
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EQUINODERMOS
ECHINODERMS

Echinoderms (phylum Echinodermata) are mostly benthic
invertebrates, which adults have penta-radial symmetry. The
representatives of the five classes have characteristic and
distinct morphologies, encompassing a high species richness
(> 7,000 spp. present). Except for a few brackish water
species, echinoderms are exclusively marine, distributed
from intertidal zones to the deep sea (Brusca & Brusca, 2003).
In MoNa Cagarras, 18 species of echinoderms were
recorded, comprising all five classes (Batista et al., 2013). With
the expansion of sampling effort in the region, a cushioned
sea star Oreaster reticulatus was recorded at Maricá Island
in 2018, in the surrounding area of MoNa Cagarras. The
Identification of this species is especially relevant as it
rarely occurs in the region and is endangered of extinction
(ICMBio, 2018). In addition, the invasive brittle star Ophiothela
mirabilis, first recorded in the Marine Protected Area in
2015 (Aguiar et al., 2015), has been frequently observed at
all surveyed islands, colonizing different invertebrates. This
invasive species of brittle star is native to the Pacific Ocean
and has been recorded in the Caribbean, French Guiana and
various regions of Brazil, from the Amazon River mouth to
Santa Catarina (Hendler et al., 2012; Hendler & Brugneaux,
2013; Moura et al., 2016; Lawley et al., 2018), deserving special
attention in benthic community monitoring initiatives.
Among the other five sea star species identified for
MoNa Cagarras, two are also endangered and classified as
Vulnerable: Astropecten brasiliensis and Coscinasterias
tenuispina (Batista et al., 2013; ICMBio, 2018). Both are rare
at the surveyed islands and have different living habits. The
former species is rarer and lives on sand/gravel substrate,
having been sighted only in the Marine Protected Area during
night dives, whereas the latter occurs on rocky shores inside
and outside the protected area limits and was observed
during daytime.
The chocolate chip sea cucumber (Isostichopus badionotus)

Os equinodermos (filo Echinodermata) são invertebrados
majoritariamente bentônicos, cujos adultos apresentam
simetria penta-radial. Os representantes das cinco classes apresentam morfologias características e distintas,
englobando uma alta riqueza de espécies (> 7.000 spp.
atuais). Com exceção de algumas poucas espécies de água
salobra, os equinodermos são exclusivamente marinhos,
distribuídos desde as zonas entremarés até o mar profundo
(Brusca & Brusca, 2003).
No MoNa Cagarras foram registradas 18 espécies de
equinodermos, compreendendo todas as cinco classes
(Batista et al., 2013). Com a ampliação do esforço amostral
na região, a estrela-do-mar-gigante Oreaster reticulatus foi
registrada na Ilha Maricá em 2018, no entorno do MoNa
Cagarras. A identificação dessa espécie é especialmente
relevante, já que é muito rara na região e encontra-se
ameaçada de extinção (ICMBio, 2018). Além disso, o
ofiuróide invasor Ophiothela mirabilis, registrado pela
primeira vez na UC em 2015 (Aguiar et al., 2015), tem sido
observado com frequência em todas as ilhas pesquisadas,
colonizando diferentes invertebrados. Essa espécie invasora
de ofiuróide é nativa do Oceano Pacífico e tem sido registrada no Caribe, Guiana Francesa e em diversas regiões
do Brasil, desde a Foz do Amazonas até Santa Catarina
(Hendler et al., 2012; Hendler & Brugneaux, 2013; Moura et al.,
2016; Lawley et al., 2018), merecendo especial atenção em
iniciativas de monitoramento de comunidades bentônicas.
Dentre as demais cinco espécies de estrelas-do-mar
identificadas para o MoNa Cagarras, duas também estão
ameaçadas de extinção e categorizadas como Vulneráveis:
Astropecten brasiliensis e Coscinasterias tenuispina
(Batista et al., 2013; ICMBio, 2018). Ambas são raras nas
ilhas estudadas e possuem diferentes hábitos de vida. A
primeira espécie é mais rara e vive em substrato de areia/
cascalho, tendo sido avistada somente na UC durante
EQUINODERMOS
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is a common species on MoNa Cagarras and surrounding
areas. Sea cucumbers play an important ecological role
in organic matter cycling by feeding on bottom debris and
increasing nutrient availability in the benthic environment
(MacTavish et al., 2012). Despite the ecosystem importance
of these invertebrates, some sea cucumber populations have
been severely reduced by indiscriminate capture (GlocknerFagetti et al., 2016). Isostichopus badionotus is a species
commercially exploited as a fishing resource in several
countries in Latin America, among which the largest producers
are Peru, Ecuador and Cuba, which mainly supply the Asian
market (Hernandez-Betancourt et al., 2018). In Brazil, capture
is not commercially permitted, yet there are cases of illegal
exploitation of these invertebrates, including the seizure in
2018 of 200 kg of sea cucumbers on the Rio-Santos highway,
in the Paraty region, RJ (Portal G1, 2018).
Sea urchins are the most abundant echinoderms on the
coast of Rio de Janeiro and represent 50% of cases of hospital
care involving accidents with marine animals. They present a
potential danger to divers, as their spines may cause wounds
that can turn into severe skin lesions. Among the most
dangerous species, Echinometra lucunter and Lytechinus
variegatus (Rossetto et al., 2006) stand out, besides Diadema
antillarum. This last one, although rare in the region, has long,
thin, hollow thorns that are especially dangerous.
Brittle stars are rare on the rocky shores in the MoNa
Cagarras and surrounding areas. They hide under rocks and
are most easily seen at night. Only three species have been
identified in the region, the largest and most easily observed
being the reticulated brittle star (Ophionereis reticulata). The
invasive brittle stars (O. mirabilis) are small and numerous,
remaining perfectly camouflaged in some species of yellow
sponges and gorgonians, yet it contrasts to other red ones.
In the following pages, 19 echinoderm species recorded
in MoNa Cagarras and surrounding areas are presented,
representing five classes, 12 orders, 19 families and 19 genera.

mergulhos noturnos, enquanto a segunda ocorre nos
costões rochosos dentro e fora da área marinha protegida
e foi observada durante o dia.
O pepino-do-mar-gigante (Isostichopus badionotus) é
uma espécie comum nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno.
Os pepinos-do-mar desempenham importante papel ecológico na ciclagem de matéria orgânica ao se alimentarem
de detritos no fundo, aumentando a disponibilidade
de nutrientes no ambiente bentônico (MacTavish et al.,
2012). Apesar da importância ecossistêmica desses
invertebrados, algumas populações de pepinos-do-mar
têm sofrido fortes reduções pela captura indiscriminada
(Glockner-Fagetti et al., 2016). Isostichopus badionotus
é uma espécie explorada comercialmente como recurso
pesqueiro em diversos países na América Latina, dentre os
quais os maiores produtores são Peru, Equador e Cuba, que
abastecem principalmente o mercado asiático (HernandezBetancourt et al., 2018). No Brasil, a captura não é permitida
comercialmente, mas há casos de exploração ilegal desses
invertebrados, inclusive com a apreensão, em 2018, de
200 kg de pepinos-do-mar na estrada Rio-Santos, na região
de Paraty, RJ (Portal G1, 2018).
Os ouriços-do-mar são os equinodermos mais abundantes no
litoral carioca, e representam 50% dos casos de atendimento
hospitalar envolvendo acidentes com animais marinhos.
Eles apresentam potencial perigo para os mergulhadores,
já que seus espinhos podem causar ferimentos passíveis
de evolução em graves lesões dermatológicas. Dentre as
espécies com maior perigo em potencial, destacam-se
Echinometra lucunter e Lytechinus variegatus (Rossetto et
al., 2006), além de Diadema antillarum. Esta última, apesar
de rara na região, tem espinhos longos, finos e ocos que são
especialmente perigosos.
Os ofiuróides, também conhecidos como serpentes-domar, são raros nos costões rochosos das ilhas do MoNa
Cagarras e entorno. Vivem escondidos, sob rochas, e são
visualizados mais facilmente durante a noite. Apenas três
espécies foram identificadas na região, a maior e mais
facilmente observada é o ofiuróide-reticulado (Ophionereis
reticulata). Os ofiuróides invasores (O. mirabilis) são pequenos e numerosos, mantendo-se perfeitamente camuflados
em algumas espécies de esponjas e gorgônias amarelas,
mas também contrastando com outras vermelhas.
A seguir são apresentadas 19 espécies de equinodermos
registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando cinco classes, 12 ordens, 19 famílias e 19 gêneros.
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Ouriço-lilás (Lytechinus variegatus) emaranhado em linha de pesca.
Green sea urchin entangled in fishing line.

Pepino-do-mar-gigante (Isostichopus badionotus) e estrela-do-mar (Echinaster
brasiliensis). Chocolate chip sea cucumber and sea star.

EQUINODERMOS

Rara estrela-do-mar (Asterina stellifera) com seis braços.
Rare sea star with six arms.
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SPECIES GUIDE

ASTEROIDEA

Asteriidae
Coscinasterias tenuispina

Estrela-do-mar
Blue spiny sea star

ASTEROIDEA

Asteriidae
Asterina stellifera

Estrela-do-mar
Sea star

10

3-12

13

8-13
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ASTEROIDEA

Astropectinidae
Astropecten brasiliensis

Estrela-do-mar
Sea star
20

16-20

ASTEROIDEA

Echinasteridae
Echinaster brasiliensis

Estrela-do-mar
Sea star

15

9-30
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ASTEROIDEA

Ophidiasteridae
Narcissia trigonaria

Estrela-do-mar
Sea star

ASTEROIDEA

Oreasteridae
Oreaster reticulatus

Estrela-do-mar-gigante
Cushioned sea star

20

9-30

35

16
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SPECIES GUIDE

CRINOIDEA

Comatulidae
Comactinia echinoptera

Lírio-do-mar
Feather star
7

10

CRINOIDEA

Tropiometridae
Tropiometra carinata

Lírio-do-mar
Elegant feather star

25

8-15
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ECHINOIDEA

Arbaciidae
Arbacia lixula

Ouriço-de-pontas-brancas
Sea urchin

10

3-30
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SPECIES GUIDE

ECHINOIDEA

Cidaridae
Eucidaris tribuloides

Ouriço-satélite
Slate pencil urchin
13

8-25

ECHINOIDEA

Clypeasteridae
Clypeaster subdepressus

Bolacha-da-praia
Sand dollar

18

12-20
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SPECIES GUIDE

ECHINOIDEA

Diadematidae
Diadema antillarum

Ouriço-do-mar-gigante
Long-spined sea urchin

ECHINOIDEA

Echinometridae
Echinometra lucunter

Ouriço-do-mar
Rock boring sea urchin

50

7-13

12

0,2-30
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SPECIES GUIDE

ECHINOIDEA

Parechinidae
Paracentrotus gaimardi

Ouriço-do-mar
Sea urchin
5

1-30

ECHINOIDEA

Toxopneustidae
Lytechinus variegatus

Ouriço-lilás
Green sea urchin

13

3-30
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SPECIES GUIDE

HOLOTHUROIDEA

Stichopodidae
Isostichopus badionotus

Pepino-do-mar-gigante
Chocolate chip sea cucumber

OPHIUROIDEA

Ophiactidae
Ophiactis savignyi

Ofiuróide
Savigny’s brittle star

40

5-30

5

7-15
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OPHIUROIDEA

Ophionereididae
Ophionereis reticulata

Ofiuróide reticulado
Reticulated brittle star
22

10-18

OPHIUROIDEA

Ophiotrichidae
Ophiothela mirabilis

Ofiuróide invasor
Brittle star

3

5-25
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Ascídia colonial (Diplosoma sp.) sobre mexilhão (Perna perna).
Colonial sea squirt on rock mussel.
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As ascídias (subfilo Tunicata; classe Ascidiacea) são
invertebrados exclusivamente marinhos, representados
por aproximadamente 3.000 espécies conhecidas (Shenkar
& Swalla, 2011). Todas são bentônicas e sésseis, ou seja,
vivem fixas nos fundos marinhos, geralmente em rochas,
corais ou outros substratos duros, mas também colonizam
fundos lamosos, além de crescerem como epibiontes sobre
algas e esponjas. Ocorrem desde zonas entremarés até
fundos abissais. Ascídias são filtradoras, retendo plâncton e
minúsculas partículas de matéria orgânica presentes na água
como alimento. Isso é feito através de uma faringe perfurada
como uma cesta que suporta uma rede de muco (Goodbody
1974). Apesar de sua anatomia simples, as ascídias constituem
o grupo mais próximo dos vertebrados (Delsuc et al., 2006),
sendo classificadas no mesmo filo que os seres humanos
(Chordata). No litoral brasileiro já foram identificadas cerca de
100 espécies de ascídias (Moreno et al., 2014).
Esse grupo de invertebrados bentônicos se destaca nos
costões rochosos e recifes coralíneos brasileiros com uma
variedade de formas e cores, podendo formar desde finas
camadas incrustantes (1 mm) até massas mais volumosas
(60 cm). As espécies podem ser solitárias ou coloniais, essas
últimas podendo alcançar até vários metros de comprimento
(Monniot et al., 1991).
Algumas ascídias podem ser confundidas com esponjasmarinhas ou outros animais incrustantes, até mesmo por
mergulhadores experientes e biólogos não especialistas.
A principal diferença na morfologia externa entres esses
grupos de invertebrados está na presença de um par de
sifões (inalante e exalante) nas ascídias, por onde a água flui
carreando o alimento que será filtrado por sua faringe em
forma de cesta. Além disso, diferentemente das esponjas,
por exemplo, as ascídias reagem ao toque ou a variações na
luz, fechando seus sifões.
As ascídias estão entre os animais mais abundantes
ASCÍDIAS
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Ascidians (subphylum Tunicata; class Ascidiacea) are
exclusively marine invertebrates, represented by approximately
3,000 known species (Shenkar & Swalla, 2011). All are benthic
and sessile, i.e., they live attached to the seabottom, usually
to rocks, corals or other hard substrates, but also colonize
muddy bottoms, and grow as epibionts on algae and sponges.
They occur from intertidal to abyssal depths. Ascidians are
filter feeders, retaining plankton and tiny particles of organic
matter present in the water as food. This is done through
a perforated pharynx like a basket that supports a mucus
network (Goodbody, 1974). Despite their simple anatomy,
ascidians constitute the closest group to vertebrates (Delsuc
et al., 2006), being classified in the same phylum as Humans
(Chordata). About 100 species of ascidians have already been
identified on the Brazilian coast (Moreno et al., 2014).
This group of benthic invertebrates stands out on the rocky
shores and Brazilian coral reefs with a variety of shapes and
colors. They can vary from thin encrusting layers (1 mm) to
more voluminous masses (60 cm). The species can be solitary
or colonial, the latter can reach up to several meters in length
(Monniot et al., 1991).
Some ascidians can be confused with marine sponges or
other encrusting animals, even by experienced divers and
non-specialist biologists. The main difference in external
morphology between these groups of invertebrates is the
presence of a pair of siphons (inhalant and exhalant) in the
ascidians, through which the water flows carrying the food
that will be filtered by its pharynx in the form of a basket. In
addition, unlike sponges, for example, ascidians react to touch
or variations in light by closing their siphons.
Ascidians are among the most abundant animals of the
encrusting fauna, providing shelter and food for many other
organisms. Their voluminous pharynx can serve as shelter
for a very peculiar biota, which ranges from bacteria to small
shrimps (Erwin et al., 2014; Millar, 1971). Many species can
ASCIDIANS
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da fauna incrustante, fornecendo abrigo e alimento para
diversos outros organismos. Sua faringe volumosa pode
servir de abrigo para uma biota muito peculiar, que inclui
desde bactérias até pequenos camarões (Erwin et al., 2014;
Millar, 1971). Muitas espécies podem crescer rapidamente
e competem de forma eficiente pelo espaço, e por isso
mesmo podem causar problemas sérios aos cultivos de
ostras e mexilhões (Lambert 2007), além de crescerem nos
cascos das embarcações. Ascídias são fontes importantes
de substâncias com potencial medicinal (Costa-Lotufo et
al., 2009). A ascídia colonial Botrylloides giganteus, espécie
registrada no MoNa Cagarras, apresenta atividade antibiótica moderada contra a bactéria Staphylococcus aureus
resistente a antibiótico (Granato et al., 2005), evidenciando
a importância estratégica do conhecimento sobre a
biodiversidade marinha.
Algumas espécies que ocorrem no MoNa Cagarras são
consideradas exóticas, embora a maioria seja criptogênica,
ou seja, de origem desconhecida e difícil de serem
classificadas como nativas ou não. Dentre essas, destacamse Didemnum perlucidum, Symplegma rubra e Diplosoma
listerianum (Rocha et al., 2009). A ascídia D. perlucidum
é extremamente eficiente na competição por espaço em
águas costeiras (Lambert, 2002), com rápido crescimento
ocasional, mas não parece ameaçar as comunidades
incrustantes nativas (Kremer & Rocha, 2011). Na Ilha Rasa,
D. perlucidum foi frequentemente observada recobrindo
grandes áreas verticais dos costões rochosos.
Styela plicata é uma espécie de ascídia solitária,
registrada na cidade do Rio de Janeiro desde o final do
século XIX, ocorrendo principalmente em estruturas
artificiais de ambientes portuários (Junqueira et al., 2009).
A Baía de Guanabara é um dos poucos locais do Brasil onde
S. plicata é registrada com frequência nos ambientes
naturais (T. Lotufo, observação pessoal). Durante 2018
e 2019, essa espécie foi regularmente observada nos
mergulhos científicos do Projeto Ilhas do Rio na Ilha de
Cotunduba, na entrada da baía. Outra espécie solitária
comumente registrada nessa ilha foi Microcosmus
exasperatus, principalmente em regiões rasas do costão
rochoso. Ascídias coloniais também se destacaram nesse
ambiente de águas eutrofizadas, principalmente espécies
dos gêneros Cystodites, Diplosoma e Symplegma.
Anteriormente eram conhecidas 14 espécies de ascídias
para o MoNa Cagarras (Batista et al., 2013). Com a
continuidade dos levantamentos taxonômicos do Projeto
Ilhas do Rio e o fortalecimento de uma rede de colaboração
ASCÍDIAS

grow rapidly and compete efficiently for space, which can cause
serious problems for oyster and mussel farming (Lambert,
2007). They can also grow on boat hulls. Ascidians are
important sources of potential medicinal substances (CostaLotufo et al., 2009). Colonial ascidian Botrylloides giganteus,
a species recorded in MoNa Cagarras, presents moderate
antibiotic activity against antibiotic-resistant Staphylococcus
aureus bacteria (Granato et al., 2005), showing the strategic
importance of knowledge about marine biodiversity.
Some species that occur in MoNa Cagarras are considered
exotic, although most are cryptogenic, i.e., of unknown
origin and difficult to classify as native or not. Among these,
Didemnum perlucidum, Symplegma rubra and Diplosoma
listerianum stand out (Rocha et al., 2009). Ascidian D.
perlucidum is extremely efficient in the competition for space
in coastal waters (Lambert, 2002), with occasional rapid
growth, but does not seem to threaten the native encrusting
communities (Kremer & Rocha, 2011). On Rasa Island, D.
perlucidum was frequently observed covering large vertical
areas of rocky shores.
Styela plicata is a kind of solitary ascidian, recorded in
the city of Rio de Janeiro since the end of the 19th century,
occurring mainly on artificial structures of ports (Junqueira et
al., 2009). Guanabara Bay is one of the few places in Brazil
where S. plicata is frequently recorded in natural environments
(T. Lotufo, personal observation). During 2018 and 2019, this
species was regularly observed in Ilhas do Rio Project scientific
dives on Cotunduba Island, at the entrance to this bay. Another
solitary species commonly recorded on this island was
Microcosmus exasperatus, mainly in shallow regions of the
rocky shore. Colonial ascidians also stood out in this eutrophic
water environment, mainly species of the genera Cystodites,
Diplosoma and Symplegma.
To date, 14 species of ascidians were known for MoNa
Cagarras (Batista et al., 2013). Continuous taxonomic surveys
during Ilhas do Rio Project together with the strengthening of a
network of collaboration among experts produced nine new
records: Botryllus sp., Didemnum granulatum, Diplosoma sp.,
Distaplia bermudensis, Eusynstyela tincta, Perophora regina,
Phallusia nigra, Symplegma sp. and Tridemnum orbiculatum.
On the surveyed islands, some species were considered rare
and presented restricted occurrence, such as Botryllus sp.,
Distaplia bermudensis and Eusynstyela tincta. These species
occurred exclusively in Redonda Island’s Tide Pool, with only one
specimen of each recorded, reinforcing the importance of this
environment for the biodiversity of MoNa Cagarras. Some other
rare species appear seasonally or have greater seasonal growth,
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entre pesquisadores especialistas, nove novos registros
foram produzidos: Botryllus sp., Didemnum granulatum,
Diplosoma sp., Distaplia bermudensis, Eusynstyela tincta,
Perophora regina, Phallusia nigra, Symplegma sp. e
Trididemnum orbiculatum.
Nas ilhas estudadas, algumas espécies foram consideradas
raras e apresentaram ocorrência restrita, como Botryllus sp.,
Distaplia bermudensis e Eusynstyela tincta. Essas espécies
ocorreram exclusivamente na Piscina de Maré da Ilha Redonda, com apenas um exemplar de cada registrado, reforçando a
importância desse ambiente para a biodiversidade do MoNa
Cagarras. Algumas espécies são mais raras ou têm aparecimento ou maior crescimento sazonal, como Clavelina oblonga,
registrada apenas na Ilha Comprida.
A seguir são apresentadas 20 espécies de ascídias registradas nas ilhas do MoNa Cagarras e entorno, representando
uma classe, três ordens, oito famílias e 14 gêneros.

such as Clavelina oblonga, recorded only on Comprida Island.
In the following pages, 20 species of ascidians are presented,
representing 3 orders, 8 families and 14 genera.

Ascídia colonial (Diplosoma sp.) sobre costão rochoso.
Colonial sea squirt on rocky shore.
ASCÍDIAS
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ASCIDIACEA

Ascidiidae
Phallusia nigra

Ascídia negra
Black sea squirt

ASCIDIACEA

Clavelinidae
Clavelina oblonga

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

10

5-10

15

6-12
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ASCIDIACEA

Didemnidae
Didemnum granulatum

Ascídia colonial
Colonial sea squirt
25

0,5-18
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ASCIDIACEA

Didemnidae
Didemnum perlucidum

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

ASCIDIACEA

Didemnidae
Didemnum rodriguesi

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

80

3-20

5

0,5-18
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ASCIDIACEA

Didemnidae
Diplosoma sp. 1

Ascídia colonial
Colonial sea squirt
50

0,5-20

ASCIDIACEA

Didemnidae
Diplosoma sp. 2

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

20

8-22
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ASCIDIACEA

Didemnidae
Trididemnum orbiculatum

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

ASCIDIACEA

Holozoidae
Distaplia bermudensis

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

40

0,5-18

15

0,5
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ASCIDIACEA

Perophoridae
Perophora regina

Ascídia colonial
Colonial sea squirt
10

9
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ASCIDIACEA

Polycitoridae
Cystodytes sp. 1

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

ASCIDIACEA

Polycitoridae
Cystodytes sp. 2

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

10

3-15

10

3-15
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ASCIDIACEA

Pyuridae
Microcosmus exasperatus

Ascídia colonial
Colonial sea squirt
8

3-20
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ASCIDIACEA

Styelidae
Botrylloides giganteus

Ascídia-gigante
Giant sea squirt

ASCIDIACEA

Styelidae
Botrylloides nigrum

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

35

8-12

10

0,5-18
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ASCIDIACEA

Ascídia colonial
Colonial sea squirt

Styelidae
Botryllus sp.

15

0,5

ASCIDIACEA

Styelidae
Eusynstyela tincta

Ascídia colonial
Colonial sea squirt
15

0,5
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ASCIDIACEA

Styelidae
Styela plicata

Ascídia invasora
Pleated sea squirt

10

0,5-15
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ASCIDIACEA

Styelidae
Symplegma rubra

Ascídia colonial
Sea squirt
25

5-12

ASCIDIACEA

Styelidae
Symplegma sp.

Ascídia colonial
Sea squirt
10

7

ASCÍDIAS
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Peixe-cofre-colméia (Acanthostracion polygonius).
Honeycomb cowfish.
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PEIXES RECIFAIS
REEF FISHES
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1.PPG em Biodiversidade (PPGBio) e Ecoturismo e Conservação (PPGEC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2. Instituto Meros do Brasil.

Fish comprise the most diverse group among vertebrates,
reaching more than half of the approximately 60,000 living
vertebrate described species. To have an idea of the
 number
of species that are still being discovered, in just ten years,
in the period 2006-2016, more than 3,890 new species were
added to this sum worldwide (Nelson, 2016).
Currently, fish make up over 33,000 described species
(Froese & Pauly, 2019) distributed in 85 orders and 536 families,
which inhabit oceans, lakes, rivers, streams, and estuaries of
the planet. Most fish live in tropical and subtropical areas.
They are a great example of how natural selection results in
the diversity of adaptations for activities such as feeding and
reproduction (Nelson, 2016).
They are also essential components of the shallow marine
ecosystems, including mangroves, estuaries, coral reefs, and
rocky reefs, these last ones, formed especially of islands and
rocky shores, abundant in the coast of Rio de Janeiro city.
In addition to their ecological importance, fish represent food
through economic activities such as artisanal and industrial
fishing. Furthermore, fish are also important for ecotourism
through contemplative diving.
In Brazil, more than 1,300 species of marine fish are known
(Menezes et al., 2003). About 733 species are associated
with consolidated substrates (Pinheiro et al., 2018),
characterizing themselves as reef fish communities, which
are the focus of this guide.
From the coastal islands of Rio de Janeiro (Maricás
Archipelago to the East, Cagarras Islands, Rasa Island,
Cotunduba Island, until Tijucas Archipelago to the west)
Ilhas do Rio Project reported a total of 193 fish species in 127
genera and 61 families (see also Monteiro-Neto et al., 2013).
The possibility of inhabiting distinct marine environments
on the planet gave fish a vast diversity of shapes, which can
be widely evidenced during a dive. In this respect, the islands
of Rio de Janeiro offer the public the presence of a range of

Os peixes constituem o grupo mais diverso dentre os vertebrados, chegando a ultrapassar metade das cerca de 60
mil espécies de vertebrados viventes descritas. Para se ter
ideia da quantidade de espécies que continuam sendo descobertas, em apenas 10 anos, no período entre 2006-2016,
foram adicionadas a essa soma mais de 3.890 novas espécies no mundo (Nelson, 2016).
Atualmente, os peixes perfazem mais de 33 mil espécies
descritas (Forese & Pauly, 2019) distribuídas em 85 ordens e
536 famílias, que habitam oceanos, lagos, rios, córregos e estuários do planeta. Em sua maioria, os peixes vivem em áreas
tropicais e subtropicais e são um ótimo exemplo de como a
seleção natural resulta na diversidade de adaptações para atividades como alimentação e reprodução (Nelson, 2016).
São importantes componentes dos ecossistemas marinhos rasos, incluindo manguezais, estuários, recifes de corais e recifes rochosos, esses últimos, compostos especialmente por ilhas e costões, abundantes na costa fluminense.
Além da sua importância ecológica, os peixes representam alimento, através de atividades econômicas como a
pesca artesanal e industrial, e também uma atração importante para o desenvolvimento do ecoturismo, através da
atividade do mergulho contemplativo.
No Brasil, são conhecidas mais de 1.300 espécies de peixes marinhos (Menezes et al., 2003), sendo que cerca de
733 estão associadas a substratos consolidados (Pinheiro
et al., 2018), caracterizando-se como comunidades de peixes recifais, que são o foco desse guia.
Para as ilhas costeiras da região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro - que incluem o Arquipélago das Maricás
ao Leste, passando pelo Arquipélago das Cagarras, Ilha
Rasa e Ilha de Cotunduba, até o Arquipélago das Tijucas a
oeste - um total de 193 espécies de peixes em 127 gêneros
e 61 famílias foi reportado pelos pesquisadores do Projeto
Ilhas do Rio (ver também Monteiro-Neto et al., 2013).
PEIXES
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A possibilidade de habitar distintos ambientes marinhos
no planeta, conferiu aos peixes uma enorme diversidade
de formas, que pode ser amplamente evidenciada durante
a atividade de mergulho. Nesse aspecto, as ilhas do Rio de
Janeiro oferecem ao público a presença desde os curvilíneos cavalos-marinhos aos achatados linguados. Das bocas pequeninas em forma de funil dos peixes-borboleta às
enormes e cheias de dentes pontiagudos dos peixes-lagarto. Ainda, da nadadeira única e pontuda das moreias que
lembram serpentes, às nadadeiras em forma de forqueta
dos bonitos-pintados tidos como excelentes nadadores, e
uma infinita gama de cores que vai dos prateados marimbás aos coloridos vibrantes do centropyge.
Quando se avalia os pontos de mergulho nas ilhas, a
profundidade dos locais é um importante fator a ser
considerado quando o objetivo é encontrar determinadas
espécies de peixe. Assim, há espécies mais abundantes
nas porções rasas (0 a 6 m), como os marimbás
(Diplodus argenteus), sargentinhos (Abudefduf saxatilis),
tesourinhas (Chromis multilineata) e macaquinho-daspedras (Parablennius pilicornis). Algumas são restritas a
essas profundidades rasas, como o colorido sarampinho
(Hypsoblennius invemar).
Já em profundidades intermediárias (7 a 14 m), além de
algumas espécies das áreas mais rasas, já se encontram em
maior quantidade as cocorocas (Haemulon aurolineatum),
cocorocas-jurumirim (Orthopristis ruber), os porquinhosdas-pedras (Stephanolepis hispidus) e linguados (Bothus

Detalhe da cabeça do mamangá-axila-roxa (Scorpaena plumieri), um mestre no disfarçe.
Detail of the Spotted scorpionfish’s head, a master of disguise.
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marine animals, from the curvy seahorses to the flat sole fish.
From the tiny funnel-shaped mouths of the butterfly fish, to
the huge, sharp-toothed mouths of the lizardfish. Still, from
the single-pointed fin of the serpent-like morays, to the forked
fins of the little tunnies, considered excellent swimmers; and
an infinite variety of colors ranging from the silver porgy to the
vibrant flameback angelfish.
When assessing dive sites around the islands, site depth is
the main factor to be considered while targeting certain fish
species. Thus, there are more abundant species in the shallow
portions (0 to 6 m), such as the silver porgy (Diplodus argenteus),
sergeant major (Abudefduf saxatilis), brown chromis (Chromis
multilineata) and ringneck blenny (Parablennius pilicornis).
Some are restricted to these shallow depths, such as the
colorful tessellated blenny (Hypsoblennius invemar).
At intermediate depths (7 to 14 m), in addition to some
species of the shallower areas, it is possible to find: tomtate
grunt (Haemulon aurolineatum), corocoro grunt (Orthopristis
ruber), planehead filefish (Stephanolepis hispidus) and eyed
flounder (Bothus ocellatus). These species also inhabit the
rocky shore/sand interface zones, generally below 11 m.
However, around Redonda Island, where the rocky shore can
reach depths of up to 38 m, it is possible to observe a group
of reef fish species only found in areas with depths below
18 m. According to Rangel et al. (2007), this distribution is
influenced by the occurrence of cold waters that reach these
depths, especially during the spring/summer period. It is
when the phenomenon of upwelling occurs in Southeastern
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Sarampinho (Hypsoblennius invemar) em uma craca.
Tessellated blenny inside a barnacle.

ocellatus), que também habitam as zonas de interface
costão/areia, em geral abaixo dos 11 m.
No entanto, na Ilha Redonda, local que os costões podem
chegar a profundidades de até 38 m, podemos observar
um característico grupo de espécies de peixes recifais
encontradas apenas em áreas com profundidades abaixo
dos 18 m. Segundo Rangel et al. (2007), essa distribuição
é influenciada pela ocorrência de águas frias que atingem
essas profundidades, principalmente no período da primavera/verão quando acontece o fenômeno da ressurgência
no Sudeste do Brasil (Ekau & Knoppers, 1999). Sendo assim, tais espécies, que têm uma distribuição subtropical
restrita, preferem as maiores profundidades devido à baixa
temperatura da água (14-18ºC).
Dentre as espécies raras e que pertencem a grupos com
distribuição restrita à águas profundas, os mergulhadores
podem se maravilhar com a garoupinha senhor-do-engenho
(Acanthistius brasilianus), o cherne (Hyporthodus niveatus),
a mariquita-de-orelha-negra (Serranus atrobranchus), a
garoupinha língua-de-lixa (Pronotogrammus martinicensis),
a borboleta-bicuda (Prognathodes brasiliensis), a borboletade-fundo (P. guyanensis), o budião-Sazima (Halichoeres
sazimai), a donzela-jubaúna (Chromis jubauna) e o micholequati (Pinguipes brasilianus).
É interessante ressaltar que esse grupo de espécies mencionado acima é ainda pouco conhecido e sua ocorrência
PEIXES

Brazil (Ekau & Knoppers, 1999). Therefore, these species,
which have restricted subtropical distribution, prefer the
greatest depths due to the low water temperature (14-18 °C).
Among the rare species that belong to groups with
restricted distribution to deep water, divers can marvel
at the Argentine seabass (Acanthistius brasilianus), the
snowy grouper (Hyporthodus niveatus), the blackear
bass (Serranus atrobranchus), the roughtongue bass
(Pronotogrammus martinicensis), the longsnout butterflyfish
(Prognathodes brasiliensis), the French butterflyfish (P.
guyanensis), the Sazima wrasse (Halichoeres sazimai),
the jubauna damselfish (Chromis jubauna) and the
Brazilian sandperch (Pinguipes brasilianus).
It is interesting to note that the group of species mentioned
above is still little known. Its occurrence in the Brazilian coast
seems to be restricted to deep areas of the southeast coast.
It is also likely that the Cagarras Islands Natural Monument
(MoNa Cagarras) is one of the main areas of occurrence of
these species, such as the Brazilian sandperch (Pinguipes
brasilianus) and the butterflyfish (Prognathodes spp.).
Fish such as the blackear bass (Serranus atrobranchus)
are frequently observed at Rasa and Redonda islands,
especially in the bottom near the rocks and with abundant
gravel. However, in other studies carried out with fishes in the
Southeast coast (e.g. Luiz Jr. et al., 2008, in Laje de Santos,
SP; Gibran & Moura, 2012, São Sebastião region, SP), there
247
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Cardume de jovens marimbas (Diplodus argenteus) na porção rasa do costão rochoso.
School of South American silver porgy in a shallow depth of the rocky shore.

na costa do Brasil parece estar restrita a áreas profundas do
litoral sudeste. É provável, ainda, que o MoNa Cagarras seja
uma das principais áreas de ocorrência de algumas dessas
espécies, como por exemplo, o michole-quati (Pinguipes
brasilianus) e o peixe-borboleta (Prognathodes spp.).
Peixes como a mariquita-de-orelha-negra (Serranus atrobranchus) são observados com frequência nas ilhas Rasa e
Redonda, especialmente em fundos próximos às rochas e
com abundância de cascalho. No entanto, em outros trabalhos realizados com peixes na costa Sudeste (e.g. Luiz Jr.
et al., 2008, na Laje de Santos, SP; Gibran & Moura, 2012,
região de São Sebastião, SP), não há registros da espécie,
que só volta a ocorrer mais ao sul do país, na costa de Santa Catarina (Bertoncini, 2009).
Mergulhadores que se aventuram nas águas das ilhas do
Rio facilmente observam, além da diversidade de espécies,
uma série de comportamentos exibidos pelos peixes que
tornam suas águas bastante atrativas. É possível observar,
frequentemente, a formação de cardumes e relações ecológicas essenciais para a manutenção do equilíbrio dessas
comunidades, como comportamentos territorialista e de
limpeza, por exemplo.
Observar um peixe se alimentando é algo espetacular.
Algumas espécies são oportunistas e um caso comum é
se aproveitarem de desovas desguarnecidas do sargentinho (Abudefduf saxatilis). Um mergulhador atento pode
presenciar uma ampla diversidade de comportamentos
alimentares dos peixes, que vão desde espécies planctíPEIXES

are no records of the species, which only occurs again in
southern Brazil, off the coast of the state of Santa Catarina
(Bertoncini, 2009).
Divers who venture into the waters of the islands of Rio
easily observe, besides the diversity of species, a series
of behaviors exhibited by fish that make their waters very
attractive. It is often possible to see the formation of schools
and ecological relationships essential for maintaining
the balance of these communities, such as territorial and
cleaning behaviors, for example.
Watching fish feed is spectacular. Some species are
opportunistic and prey on unguarded spawnings of the
seargeant major (Abudefduf saxatilis). An attentive diver can
see a wide variety of fish feeding behaviors, ranging from
Planktivorous species (plankton-eating fish), to piscivorous
species (fish that eat other fish), to species that feed on small
mobile and sessile invertebrates and also seaweed (herbivores).
These behaviors, such as predation by piscivores, occur
predominantly at twilight hours, either early in the day or late at
night, when their prey is most vulnerable. So, this is the tip for
those who want to increase the chances of seeing fish feeding!
In general, mobile invertebrate-eating fish (e.g. small crabs,
shrimps, polychaetes) form the most abundant group in MoNa
Cagarras (Bertoncini et al., 2013). These animals have great
species richness and are abundant in all depths. They are
represented in the shallow and intermediate zones by the
blackear wrasse (Halichoeres poeyi) and in the interface zone
(reef/sand) by the flying gurnard (Dactylopterus volitans).
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voras (peixes alimentando-se de plâncton), passando por
espécies piscívoras (peixes que comem outros peixes) até
espécies que se alimentam de pequenos invertebrados móveis, sésseis e também algas (herbívoros).
Esses comportamentos, como por exemplo a predação por
piscívoros, ocorrem predominantemente em horários crepusculares, seja no início do dia ou cair da noite, quando suas
presas estão mais vulneráveis. Então, fica a dica para quem
quiser aumentar as chances de ver os peixes se alimentando!
De uma maneira geral, os peixes comedores de invertebrados móveis (ex. pequenos caranguejos, camarões,
poliquetas) formam o grupo mais abundante no MoNa Cagarras (Bertoncini et al., 2013). Esses animais apresentam
grande riqueza de espécies e são abundantes em todas as
profundidades. São representados nas zonas rasas e intermediárias pelo budião-puxê (Halichoeres poeyi) e na zona
da interface (recife/areia) pelo coió, também conhecido
como falso-voador (Dactylopterus volitans).
Uma das relações ecológicas mais bem documentadas
e de fácil observação por mergulhadores, a qualquer horário e época do ano, é o comportamento de limpeza que
algumas espécies desempenham. Essa interação, geralmente interespecífica (entre duas espécies diferentes) é
ainda bastante comum em ambientes recifais. Os peixes
limpadores apresentam o hábito de remover ectoparasitas (fungos, bactérias e crustáceos), tecido doente, muco
e escamas provenientes do corpo de outros organismos

One of the best documented and easily observed ecological
relationships by divers at any time or season is the cleaning
behavior that some species perform. This generally interspecific
interaction (between two different species) is still quite common
in reef environments. Cleaner fish have a habit of removing
ectoparasites (fungi, bacteria, and crustaceans), diseased tissue,
mucous and scales from the bodies of other organisms (Losey,
1987; DeLoach & Humann, 1999). In places called “cleaning
stations” the clients (fish who receive cleaning) often adopt a
characteristic position for cleaners (fish who perform cleaning)
to perform their activity (DeLoach & Humann, 1999).
The barber goby (Elacatinus figaro) is the most commonly
observed cleaner species around the Islands of Rio. This
threatened species is listed as Vulnerable (ICMBio, 2018) and
is the most specialized cleaner on the Brazilian coast. Other
records of cleaning fish are very rare and occasional, such as
the young spotfin hogfish (Bodianus pulchellus) - this fish also
makes use of cleaning stations when adult - having as clients
the porkfish (Anisotremus virginicus), and Brazilian creole
wrasse (Clepticus brasiliensis), this one rarely observed.
There are also records of shrimp (Lysmata wurdemanni)
cleaning the spotted moray (Gymnothorax moringa) up.
Getting to know the insular ichthyofauna and ecological
relationships is an important starting point for their
conservation. However, knowledge of the fish community
organization and a better understanding of the life history
traits (e.g., longevity, reproduction, and behavior) of some

Borboleta-namorada (Chaetodon sedentarius) alimentando-se de ovos de sargentinho (Abudefduf saxatilis).
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(Losey, 1987; DeLoach & Humann, 1999) em locais denominados “estações de limpeza”, onde os clientes (peixes que
recebem a limpeza) frequentemente adotam uma posição
característica para que os limpadores (que executam a limpeza) realizem sua atividade (DeLoach & Humann, 1999).
O neon-góbio (Elacatinus figaro) é a espécie limpadora
mais observada nas ilhas do Rio. Essa espécie é classificada
como ameaçada de extinção na categoria Vulnerável
(ICMBio, 2018) sendo o limpador mais especializado na costa
brasileira. Outros registros de peixes limpadores são muito
raros e ocasionais, tais como o bodião-fogueira na fase jovem
(Bodianus pulchellus) - o qual também faz uso das estações
de limpeza quando adulto - tendo como clientes as salemas
(Anisotremus virginicus), e budiões-fantasma (Clepticus
brasiliensis), esses, raramente observados. Existem também
registros de camarões (Lysmata wurdemanni) limpando a
moreia-pintada (Gymnothorax moringa).
Conhecer a ictiofauna das ilhas e as relações ecológicas
é um importante ponto de partida para sua conservação.
Entretanto, para se estabelecer e aplicar medidas efetivas,
faz-se necessário o conhecimento da organização da co-

key species and their ecological interactions are required to
propose and apply effective conservation measures.
Even today, more research and knowledge about areas that
essentially need protection is necessary. Such as, places
where species like the dusky groupers, goliath groupers,
and snowy groupers aggregate for reproductive purposes.
Nevertheless, it is notorious that they reproduce in the region
and adjacencies, as young specimens of a few centimeters
are found. Fish of the family Epinephelidae, especially grouper
and comb grouper, are observed in a very low frequency on
the islands of Rio when compared to other regions of the
Brazilian coast (Ferreira, 2005; Floeter et al., 2006; Bertoncini,
2009). Such rarity has multiple causes. Still, one of the strong
components of the declines is attributed to decades of fishing
efforts on the coastal islands, which led to the fall of top
predators, especially older and larger fish.
Biodiversity conservation through MoNa Cagarras is a
powerful tool that can assist in the sustainability of fish stocks.
However, their effects are generally observed over medium to
long term. They require both the existence and adherence to
well-defined rules. Only this way it will be possible to enjoy not

Budião-fogueira (Bodianus pulchellus) recebendo uma limpeza do amoré-neon (Elacatinus figaro).
Spotfin hogfish being cleaned by the barber goby.
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Jovem garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) (~5 cm) na piscina de mare da Ilha Redonda.
Young Dusky-grouper (~5cm) at Redonda Island’s tidepool.

munidade de peixes e melhor entendimento da história de
vida (ex. longevidade, reprodução e comportamentos) de
algumas espécies-chave e suas interações ecológicas.
Ainda nos dias atuais, há uma escassez de estudos e conhecimento de áreas que essencialmente necessitam de
proteção, como os locais onde espécies como garoupas,
meros e badejos se agregam para fins reprodutivos. Apesar
disso, é notório que reproduzem na região e adjacências,
pois exemplares jovens, de poucos centímetros, são encontrados. De acordo com as pesquisas realizadas nas ilhas
do Rio, peixes da família Epinephelidae, especialmente as
garoupas e badejos, são observados com uma frequência
muito baixa, quando comparados a outras regiões da costa brasileira (Ferreira, 2005; Floeter et al., 2006; Bertoncini,
2009). Tal raridade tem causas múltiplas, porém, um dos
fortes componentes dos declínios é atribuído a décadas de
esforço de pesca nas ilhas costeiras, que levaram à redução de predadores de topo, principalmente os indivíduos
maiores e mais velhos.
A conservação da biodiversidade através do MoNa Cagarras é uma ferramenta poderosa, que pode auxiliar na sustentabilidade dos estoques pesqueiros. No entanto, seus
efeitos são geralmente observados a médio-longo prazo e
exigem tanto a existência quanto o cumprimento de regras
bem definidas. Só assim poderemos usufruir, não apenas
de uma maior abundância e riqueza, mas também da presença de peixes maiores ao mergulhar no MoNa Cagarras.
PEIXES

only greater abundance and richness, but also the presence of
larger fish when diving in MoNa Cagarras.

Boca repleta de dentes do peixe lagarto-vermelho (Synodus synodus).
Mouth full of teeth of the dimond lizardfish.
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SPECIES GUIDE

ELASMOBRANCHII
Orectolobiformes

Ginglymostomidae
Ginglymostoma cirratum

Tubarão-lixa
Nurse shark

430

ELASMOBRANCHII
Rhinopristiformes

Rhinobatidae
Zapteryx brevirostris

54
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Viola-de-cara-curta
Lesser guitarfish

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Muraenidae
Gymnothorax funebris

Moreia-verde
Green moray

250

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Muraenidae
Gymnothorax moringa

Moreia-pintada
Spotted moray

200
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Muraenidae
Gymnothorax vicinus

Moréia-preta
Purplemouth moray

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Muraenidae
Muraena aff. retifera

Moréia-de-roseta
Reticulate moray

132

60
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GUIA DE ESPÉCIES

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Ophichthidae
Ahlia egmontis

Enguia
Key worm eel

SPECIES GUIDE

43,3

ACTINOPTERYGII
Anguiliformes

Ophichthidae
Myrichthys breviceps

Miroró-de-pintas-brancas
Sharptail eel

102
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SPECIES GUIDE

Anguiliformes

ACTINOPTERYGII

Ophichthidae
Myrichthys ocellatus

Mututuca
Goldspotted eel

ACTINOPTERYGII
Aulopiformes

Synodontidae
Synodus intermedius

Lagarto-de-raso
Sand diver

110

46
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ACTINOPTERYGII
Aulopiformes

Synodontidae
Synodus synodus

Lagarto-vermelho
Diamond lizardfish

SPECIES GUIDE

43

ACTINOPTERYGII
Beryciformes

Holocentridae
Holocentrus adscensionis

Jaguareçá-açú
Squirrelfish

61
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Beryciformes

Holocentridae
Sargocentron bullisi

Jaguareçá-listrado
Deepwater squirrelfish

ACTINOPTERYGII
Clupeiformes

Clupeidae
Harengula clupeola

Sardinha-lage
False herring

20

18
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ACTINOPTERYGII
Lophiiformes

Ogcocephalidae
Ogcocephalus vespertilio

Peixe-morcego
Seadevil

SPECIES GUIDE

30,5

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Acanthuridae
Acanthurus bahianus

Acaraúna-cinza
Barber surgeonfish

39

PEIXES

259

FISHES

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Acanthuridae
Acanthurus chirurgus

Acaraúna-preta
Doctorfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Acanthuridae
Acanthurus coeruleus

Acaraúna-azul
Blue tang surgeonfish

39

39
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Apogonidae
Apogon pseudomaculatus

Totó-leopoldina
Twospot cardinalfish

SPECIES GUIDE

11

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Blenniidae
Hypleurochilus fissicornis

Macaco-de-chifre
Horn blenny

9
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Blenniidae
Hypsoblennius invemar

Sarampinho
Tessellated blenny

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Blenniidae
Parablennius marmoreus

Macaquinho-das-algas
Seaweed blenny

5,8

8,5
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Blenniidae
Parablennius pilicornis

Macaco-das-pedras
Ringneck blenny

SPECIES GUIDE

12,7
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Blenniidae
Scartella cristata

Marachomba-verde
Molly miller

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Callionymidae
Callionymus bairdi

Dragãozinho
Lancer dragonet

12

11,4
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Carangidae
Pseudocaranx dentex

Garapoá
White trevally

SPECIES GUIDE

122

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Carangidae
Seriola rivoliana

Olhete-bacamarte
Longfin yellowtail

160
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Carangidae
Uraspis secunda

Cara-de-gato
Cottonmouth jack

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Chaenopsidae
Emblemariopsis signifer

Macaquinho-cabeça-preta
Flagfin Blenny

50

4
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Chaetodontidae
Chaetodon striatus

Borboleta-listrada
Banded butterflyfish

16
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Chaetodontidae
Chaetodon sedentarius

Borboleta-namorada
Reef butterflyfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Chaetodontidae
Prognathodes brasiliensis

Borboleta-bicuda
Brazilian butterflyfish

15

13
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Chaetodontidae
Prognathodes guyanensis

Borboleta-de-fundo
French butterflyfish

SPECIES GUIDE

13,6

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Ephippidae
Chaetodipterus faber

Enxada
Atlantic spadefish

91
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Epinephelus marginatus

Garoupa-verdadeira
Dusky grouper

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Epinephelus morio

Garoupa-São-Tomé
Red grouper

150

125
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Hyporthodus niveatus

Cherne-claro
Snowy grouper

SPECIES GUIDE

122

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Mycteroperca acutirostris

Badejo-mira
Comb grouper

80
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Mycteroperca bonaci

Badejo-quadrado
Black grouper

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Epinephelidae
Paranthias furcifer

Pargo-mirim
Creole-fish

150

30
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Gobiidae
Amoré-vidro
Coryphopterus glaucofraenum Bridled goby

SPECIES GUIDE

8

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Gobiidae
Elacatinus figaro

Neon
Barber goby

8
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SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Gobiidae
Gnatholepis thompsoni

Amoré-de-mancha-dourada
Goldspot goby

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Anisotremus surinamensis

Sargo-verdadeiro
Black margate

8

76
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Anisotremus virginicus

Salema
Porkfish

SPECIES GUIDE

41

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Haemulon aurolineatum

Xira-branca
Tomtate grunt

25
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Haemulon plumierii

Cocoroca-boca-velha
White grunt

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Haemulon steindachneri

Cororoca-boca-larga
Chere-chere grunt

53

30
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Haemulidae
Orthopristis ruber

Cocoroca-jurumirim
Corocoro grunt

SPECIES GUIDE

40

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Kyphosidae
Kyphosus vaigiensis

Pirajica
Bermuda sea chub

76
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Bodianus pulchellus

Bodião-fogueira
Spotfin hogfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Cryptotomus roseus

Periquito
Bluelip parrotfish

29

13
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Perciformes

Labridae
Halichoeres brasiliensis

Bodião-verde
Brazilian wrasse

SPECIES GUIDE

40

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Halichoeres dimidiatus

Budião-papagaio
Yellowcheek wrasse

27
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Halichoeres poeyi

Bodião-puxê
Blackear wrasse

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Halichoeres sazimai

Bodião-Sazima
Sazima’s wrasse

20

21
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Perciformes

Labridae
Nicholsina usta

Papagaio-esmeralda
Emerald parrotfish

SPECIES GUIDE

30

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Scarus zelindae

Papagaio-banana
Zelinda’s parrotfish

33

PEIXES

281

FISHES

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Sparisoma frondosum

Peixe-papagaio-cinza
Redtail parrotfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labridae
Thalassoma noronhanum

Bodião-de-noronha
Noronha wrasse

34,5
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Perciformes

Labridae
Sparisoma tuiupiranga

Papagaio-sinaleiro
Red parakeet parrotfish

15,4
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Perciformes

Labridae
Xyrichtys novacula

Budião-curuá
Pearly razorfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labrisomidae
Gobioclinus kalisherae

Maria-da-toca-olhão
Downy blenny

38

7,5
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labrisomidae
Labrisomus nuchipinnis

Maria-da-toca-garrião
Hairy blenny

23

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labrisomidae
Malacoctenus delalandii

Macaquinho-comum
Brazilian blenny

8,2
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Labrisomidae
Paraclinus spectator

Macaquinho-de-vela
Spectator blenny

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Malacanthidae
Malacanthus plumieri

Pirá
Sand tilefish

5,2

70
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Mullidae
Pseudupeneus maculatus

Saramonete-pintado
Spotted goatfish

30

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pempheridae
Pempheris schomburgkii

Piaba-do-mar
Glassy sweeper

15
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pinguipedidae
Pinguipes brasilianus

Michole-quati
Brazilian sandperch

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacanthidae
Centropyge aurantonotus

Anjo-dorso-de-fogo
Flameback angelfish

70

8
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacanthidae
Holacanthus tricolor

Paru-fumaça
Rock beauty

35

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacanthidae
Pomacanthus paru

Frade
French angelfish

41
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacanthidae
Abudefduf saxatilis

Sargentinho
Sergeant-major

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacentridae
Chromis flavicauda

Donzela-cobalto
Cobalt chromis

23

7
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacentridae
Chromis jubauna

Donzela-jubauna
Yellow black chromis

8

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacentridae
Chromis multilineata

Mulata
Brown chromis

20
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacentridae
Stegastes fuscus

Saberé-café-torrado
Brazilian damsel

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Pomacentridae
Stegastes pictus

Saberé-bicolor
Yellowtip damselfish

13

8
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Perciformes

Pomacentridae
Stegastes variabilis

Saberé-amarelo
Cocoa damselfish
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13

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Priacanthidae
Heteropriacanthus cruentatus

Olho-de-fogo
Glasseye

51
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Ptereleotridae
Ptereleotris randalli

Linha-azul
Brazilian dartfish

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sciaenidae
Equetus lanceolatus

Bilro-listrado
Jack-knifefish

9

25
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sciaenidae
Odontoscion dentex

Pescada-de-pedra
Reef croaker

30

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sciaenidae
Pareques acuminatus

Maria-nagô
High-hat

23
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Perciformes

Scombridae
Euthynnus alletteratus

Bonito-pintado
Little tunny

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Acanthistius brasilianus

Senhor-do-engenho
Argentine seabass

122

60
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Perciformes

Serranidae
Diplectrum formosum

Michole-de-areia-listrado
Sand perch
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30

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Dules auriga

Mariquita-de-penacho
Longfinned dwarf sea bass

20
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Lingua-de-lixa
Pronotogrammus martinicensis Roughtongue bass

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Rypticus bistrispinus

20

15
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Freckled soapfish
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Serranus atrobranchus

Mariquita-de-orelha-negra
Blackear bass

SPECIES GUIDE

19

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Serranidae
Serranus baldwini

Mariquita-pintada
Lantern bass

12
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sparidae
Calamus pennatula

Peixe-pena-amarelo
Pluma porgy

ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sparidae
Diplodus argenteus

Marimbá
South american silver porgy

37

37,8
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ACTINOPTERYGII
Perciformes

Sparidae
Pagrus pagrus

Pargo-rosa
Red porgy

SPECIES GUIDE

91

ACTINOPTERYGII
Pleuronectiformes

Bothidae
Bothus ocellatus

Linguado-arco-íris
Eyed flounder

18

PEIXES

301

FISHES

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Pleuronectiformes

Paralichthyidae
Syacium micrurum

Linguado-de-canal
Channel flounder

ACTINOPTERYGII
Scorpaeniformes

Dactylopteridae
Dactylopterus volitans

Coió
Flying gurnard

40

50
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ACTINOPTERYGII
Scorpaeniformes

Scorpaenidae
Scorpaena isthmensis

Mangangá-cara-lisa
Smooth-cheek scorpionfish

16

ACTINOPTERYGII
Scorpaeniformes

Scorpaenidae
Scorpaena plumieri

Mangangá-axila-roxa
Spotted scorpionfish

45

PEIXES

303

FISHES

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Scorpaeniformes

Scorpaenidae
Beatinha-de-recife
Scorpaenodes tredecimspinosus Deepreef scorpionfish

ACTINOPTERYGII
Scorpaeniformes

Triglidae
Prionotus punctatus

6,5

45
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Bluewing searobin
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ACTINOPTERYGII
Syngnathiformes

Fistulariidae
Fistularia tabacaria

Cachimbau-azul
Cornetfish

200

ACTINOPTERYGII
Syngnathiformes

Syngnathidae
Hippocampus reidi

Cavalo-marinho-de-focinho-longo
Longsnout seahorse

17,5
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ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Balistidae
Balistes vetula

Cangulo-rei
Queen triggerfish

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Diodontidae
Chilomycterus reticulatus

Baiacu-de-espinho-pintado
Spotfin burrfish

60

69,7
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ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Diodontidae
Chilomycterus spinosus

Baiacu-espinho-comum
Brazilian burrfish

28

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Monacanthidae
Cantherhines macrocerus

Porquinho-pintado
American whitespotted filefish

46
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ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Monacanthidae
Cantherhines pullus

Cangulo-de-pedra
Orangespotted filefish

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Monacanthidae
Stephanolepis hispidus

Porquinho-de-pedra
Planehead filefish

20

27,5
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ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Ostraciidae
Acanthostracion polygonius

Peixe-cofre-colméia
Honeycomb cowfish

50

PEIXES

309

FISHES

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Ostraciidae
Acanthostracion quadricornis

Cofre-de-chifre
Scrawled cowfish

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Tetraodontidae
Canthigaster figueiredoi

Baiacu-de-recife-mirim
Southern Atlantic sharpnose-puffer

55

12
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Tetraodontiformes

Tetraodontidae
Sphoeroides greeleyi

Baiacu-areia
Green puffer

18

ACTINOPTERYGII
Tetraodontiformes

Tetraodontidae
Sphoeroides spengleri

Baiacu-pinima
Bandtail puffer

30
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Fêmea de fragata (Fregata magnificens) com seu ovo no ninho de gravetos.
Female Magnificent frigatebird with her egg in the stick nest.
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Seabirds adapt to aquatic, terrestrial, and air environments,
and can move freely among them (Schreiber & Burger, 2002).
This flexibility is due to changes in the functioning and shape
of their organisms, which allowed them to adapt to different
environments, which shaped their behavior, ecology, and
demography (Schreiber & Burger, 2002). This group of birds
can be found in all environments, from polar to tropical
regions, incubating their eggs on ice, in the desert, or forests.
This wide variation and adaptation to the most diverse
environments and climates makes it challenging to define this
group. According to Schreiber and Burger (2002), seabirds can
be defined as those that depend on the marine environment
for their survival, either for obtaining their food or for their
reproduction. This definition, however, like everything else in
nature, has a gradient of variations. Some species are mostly
dependent on the marine environment, such as albatrosses
and petrels, which are oceanic birds and rarely approach
coastal regions. These species seek out remote and oceanic
islands only during the reproductive period, spending the
rest of their lives on the high seas, without contact with the
land. Others, such as gulls and terns, occur both in marine
environments and in continental water bodies and are adapted
to both types of environments.
Despite the small number of species, just over 340 in
a class of more than 10,000, seabirds play a major role
in marine environments. They contribute in the density
controll of fish populations by removing sick individuals
(Clay et al., 2019) and taking part in nutrient cycling,
creating productive terrestrial and marine environments
around their colonies. They are also important indicators
of the conservation status of marine ecosystems and being
used as bioindicators in many environmental monitoring
programs (Montevecchi, 2002).
Seabirds face various dangers such as interactions with

As aves marinhas apresentam adaptações tanto ao meio
aquático, quanto terrestre e aéreo, podendo transitar entre
eles livremente (Schreiber & Burger, 2002). Essa flexibilidade se deve às mudanças, no funcionamento e na forma
de seus organismos, que permitiram uma adequação aos
diferentes ambientes e que moldaram o seu comportamento, ecologia e demografia (Schreiber & Burger, 2002). Este
grupo de aves pode ser encontrado em todos os ambientes,
desde as regiões polares às regiões tropicais, incubando
seus ovos no gelo, no deserto ou sob florestas.
Essa grande variação e ajuste aos mais diversos ambientes e climas torna difícil a definição desse grupo. Segundo
Schreiber e Burger (2002), as aves marinhas podem ser
definidas como aquelas que dependem do ambiente marinho para a sua sobrevivência, seja para a obtenção de seu
alimento ou para a sua reprodução. Essa definição, no entanto, como tudo na natureza, apresenta um gradiente de
variações. Algumas espécies são totalmente dependentes
do ambiente marinho, como albatrozes e petréis, que são
aves oceânicas e raramente se aproximam de regiões costeiras, e buscam ilhas oceânicas e remotas somente durante o período reprodutivo, passando o restante de suas vidas
em alto mar, sem contato com a terra firme. Outras, como
as gaivotas e os trinta-réis, ocorrem tanto em ambientes
marinhos como em corpos hídricos continentais, de água
doce, estando adaptadas aos dois tipos de ambientes.
Apesar do reduzido número de espécies, um pouco mais
de 340 em uma classe com mais de 10.000, as aves marinhas desempenham papel de grande importância nos ambientes marinhos contribuindo com o controle da densidade de populações de peixes, removendo indivíduos doentes
(Clay et al., 2019) e participando da ciclagem de nutrientes,
criando ambientes terrestres e marinhos, ricos e produtivos
no entorno de suas colônias. São também importantes siAVES MARINHAS
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Filhote de atobá-marrom (Sula leucogaster) com poucos dias de vida, já recoberto de penugem, porém ainda sem penas.
Brown booby nestling, a few days old, already covered with down, but still without feathers.

nalizadores do estado de conservação dos ecossistemas
marinhos, sendo utilizados como bioindicadores em diversos programas de monitoramento ambiental (Montevecchi, 2002).
As aves marinhas enfrentam diversos perigos como interações com a pesca, perda de habitat e poluição, o que torna esse grupo um dos mais ameaçados, com 114 espécies
globalmente ameaçadas. A pesca promove a morte anual
de milhares de indivíduos através da captura incidental em
apetrechos de pesca (levando ao seu afogamento) ou pela
competição pelo alimento. A perda de habitat reduz o sucesso reprodutivo através da destruição de sítios reprodutivos, ou pela introdução de animais exóticos (ratos, gatos,
cachorros) que atacam ovos e filhotes. A poluição, através
de resíduos sólidos como plástico, que são acidentalmente
ingeridos e oferecidos aos filhotes, ou através de substâncias químicas lançadas no mar, promove a morte ou impede
a reprodução. Adicionalmente as alterações climáticas se
somam a todas essas ameaças amplificando seus efeitos e
promovendo eventos climáticos extremos.
No MoNa Cagarras, um ambiente marinho próximo à
costa, podem ser observadas aves marinhas de hábito
costeiro como as fragatas (Fregata magnificens), os atobásmarrom (Sula leucogaster) e espécies que podem utilizar
tanto o ambiente costeiro como o continental, incluindo os
AVES MARINHAS

fishing, habitat loss and pollution, making this group one of
the most endangered, with 114 species globally threatened.
Fishing promotes the annual death of thousands of
individuals by incidental capture in fishing tackle (leading
to drowning) or competition for food. Habitat loss reduces
reproductive success by destroying reproductive sites or
introducing alien animals (mice, cats, dogs) that attack eggs
and chicks. Pollution, through solid waste such as plastic,
which is accidentally ingested and offered to nestlings, or
through chemicals discharged into the sea, promotes death
or prevents reproduction. Additionally, climate change adds
to all these threats by amplifying their effects and promoting
extreme weather events.
In Cagarras Islands Natural Monument (MoNa Cagarras),
a marine environment close to the coast, seabirds such as
frigatebirds (Fregata magnificens) and the brown boobies
(Sula leucogaster) can be observed. Also, species that
use both marine and freshwater environments, such as
gulls (Larus dominicanus), terns (Sterna sp.), neotropical
cormorants (Nannopterum brasilianus) and egrets (Ardea
alba, Ardea cocoi) are present.
During spring and summer, the waters around MoNa
Cagarras receive the visit of Manx shearwater (Puffinus
puffinus) from the Northern hemisphere. During autumn
and winter, those same waters are visited by the Magellanic
314
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gaivotões (Larus dominicanus), trinta-réis (Sterna sp.), biguás
(Nannopterum brasilianus) e garças (Ardea alba, Ardea cocoi).
Durante a primavera e o verão, as águas ao redor
do MoNa Cagarras recebem a visita das pardelassombrias (Puffinus puffinus), provenientes do hemisfério
Norte. Como visitantes de outono e inverno podem ser
observados os pinguins-de-magalhães (Spheniscus
magellanicus), que sobem a costa Leste da América do
Sul acompanhando os cardumes de anchovas.
A Ilha Redonda (MoNa Cagarras) e a Ilha de Alcatrazes
(litoral de São Sebastião em São Paulo) abrigam as
duas maiores colônias reprodutivas de fragata (Fregata
magnificens) de todo o oceano Atlântico Sul, representando
assim verdadeiros santuários para estas aves na costa
brasileira. Na Ilha Redonda a população está estimada
em 5.500 indivíduos que utilizam a ilha para reprodução e
descanso. As fragatas possuem uma série de características
que as tornam aves bem interessantes e únicas. Os machos
são totalmente negros com penas negras e iridescentes no
dorso, o que lhes confere um reflexo que varia entre tons
violáceos, esverdeados e azulados. Bico e pés são cinza
escuro, quase negros. Durante o período reprodutivo inflam o
saco gular, uma bolsa de cor vermelha vibrante abaixo do bico,
que se torna um enorme balão utilizado para atrair as fêmeas.
As fêmeas são negras com um colar branco no pescoço e
peito, bico cinza claro e pés rosados. Jovens têm plumagem
semelhante à da fêmea, porém com cabeça branca.

penguin (Spheniscus magellanicus), which swims northward
along the East coast of South America following the schools
of anchovies.
Redonda Island (MoNa Cagarras) and Alcatrazes Island
(São Sebastião coast in São Paulo) are home to the two
largest Magnificent frigatebird breeding colonies (Fregata
magnificens) of the entire South Atlantic Ocean, thus
representing true sanctuaries for these birds on the Brazilian
coast. In Redonda Island, the population is estimated at
5,500 individuals that use the island for breeding and resting.
Frigatebirds have several features that make them fascinating
and unique birds. Males are black with iridescent black
feathers on their backs, which give them a reflection that
varies between violet, greenish, and bluish tones. Bill and feet
are dark gray, almost black. During the reproductive season
they inflame the gular pouch, a vibrant red sac below its
bill, which becomes a huge balloon used to attract females.
Females are black with a white collar at the neck and chest,
light-gray bill, and pink feet. Young individuals have plumage
similar to female’s, but with a white head.
With a wingspan of over two meters and weighing between
1,500 g and 1,700 g, these birds have the best flight surface/
weight ratio of all birds, allowing them to spend long gliding
periods without the need to flap their wings and without
energy expenditure. This way, they can cover large areas in
search of food, making trips ranging from 60 to 160 km per
day. Frigatebirds leave the island daily heading to Guanabara,

Garça-moura (Ardea cocoi) sobrevoando o costão rochoso da Ilha Redonda, onde costuma pernoitar.
Cocoi heron flying over the rocky shore of Redonda Island, where it usually spends the night.
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Com uma envergadura superior a dois metros e pesando
entre 1.500 e 1.700 gramas, essas aves possuem a melhor
razão superfície de voo/peso entre todas as aves, o que
permite que possam passar longos períodos planando, sem
a necessidade de bater as asas e sem gasto energético.
Desta forma, podem percorrer extensas áreas em busca de
alimento, realizando deslocamentos que variam entre 60 a
160 km por dia. Diariamente as fragatas deixam a ilha em
direção às Baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande em
busca de alimento, composto principalmente por sardinhas
e outros peixes de tamanho semelhante. As fragatas não
mergulham e capturam somente o alimento que está disponível na superfície, passando em voo rasante e pegando o
alimento com o seu bico em forma de gancho. São conhecidas também como piratas-do-mar devido ao seu hábito
de cleptoparasitismo, que consiste na prática de perseguir
outras aves em pleno voo, principalmente os atobás, para
forçar que regurgitem o alimento que têm no esôfago, que
é então capturado em pleno ar pelas fragatas.
O hábito de cleptoparasitar ocorre também entre as próprias fragatas, com o roubo de material dos ninhos em
construção, ou até mesmo o roubo do ninho, que passa

Sepetiba and Ilha Grande bays in search of food, which consists
mainly of sardines and other fish of similar size. Frigatebirds
do not dive and catch only the food that is available on the
surface, flying low over the water and catching the food with
their hooked beak. They are also known as pirates of the sea
because of their habit of kleptoparasitism, which consists in
chasing other birds in flight, especially the brown booby, to
force them to regurgitate food they have in their esophagus,
which is then caught in mid-air by the frigatebirds.
The habit of kleptoparasiting also occurs among the
Magnificent frigatebirds themselves, with the theft of the
material from the nests that are under construction, or even
the theft of the nest itself, which will be occupied by the
thief male. Frigatebird nests can be seen all year round, but
between May and August, there is a reproductive peak when
large numbers of males with inflated pouches and active
nests can be observed. Females lay only one egg, which is
cared for by both male and female until hatching. The care
of both parents with the protection and feeding of the young
continues until it is around three months old when the male
deserts the nest leaving the female alone to feed the young
for another year.

Gaivotão adulto (Larus dominicanus) com mancha vermelha na extremidade do bico.
Adult Kelp gull, with visible red spot on the bill.
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During the research carried out by the Ilhas do Rio
Project, four banded birds were recaptured on Redonda
Island: one male, two females and one young individual
that was recaptured, already as an adult female, six years
later. Between two and a half to six years later, they were
all recaptured near the original capture site, which shows
fidelity to the breeding colony.
The Brown booby (Sula leucogaster) is also present in large
numbers on MoNa Cagarras where they breed and rest, with
an estimated population of 2,500 birds. Their plumage is
brown with white bellies, bill and feet are yellow with shades
of pink or blue, males and females are very similar but can be
distinguished by the color of the skin around the eye, which is
blue in males and yellow in females. Like the frigatebirds, the
brown booby females are larger than males.
They have a fine-pointed serrated bill adapted for catching
fish, which are pierced by the bill when they dive from the air
like torpedoes. They feed mainly on sardines and squid, but
can benefit from the seine fishing activity by catching fish
within the purse seine net when it is being recovered, or from
fish discarded by fishermen. They can be seen flying close to
the surface of the water towards Guanabara Bay, one of the
main feeding grounds of this population.
The boobies’ bowl-shaped nests are made on the ground.
To build the nests, they use branches, leaves, feathers, bones,
and whatever material that is within reach. Unusual but very
common items that make up plastic debris in the oceans,
such as lighters, toothbrushes, cables, and pieces of buoys,
are often observed. Females lay two eggs at intervals of 4 to
5 days between them. When the second nestling hatches, the
first one is twice the size and then commits fratricide, pushing
the younger nestling out of the nest. The newly hatched
nestling will die of hunger, cold, sunstroke, or will be preyed
on by vultures or gulls. When young boobies leave the colony,
they can make large dispersal movements in search of new
environments but will return to the colony where they were
born to begin their own reproductive cycle.
The Kelp gulls (Larus dominicanus), also common in
MoNa Cagarras, are present in smaller numbers and have a
well-defined reproductive cycle. The nests appear between
July and August, and they are built between the nests of the
brown boobies, also bowl-shaped, but their structure sits
higher above the ground. The females lay between one and
three eggs from which precocial offspring will hatch, that
is, nestlings that are already born covered with down, open
eyes and already able to move around. These newly hatched
birds rush into the vegetation where they hide, and their nests

a ser ocupado por outro macho. É possível ver ninhos de
fragatas ao longo de todo o ano, mas entre os meses de
maio e agosto ocorre um pico reprodutivo quando se pode
observar uma grande quantidade de machos com os sacos
gulares inflados e de ninhos ativos. As fêmeas põem somente um ovo, que é cuidado tanto pelo macho quanto pela
fêmea até a sua eclosão. Os cuidados de ambos os pais
com a proteção e alimentação do filhote continuam até que
este tenha em torno de três meses de vida, quando o macho
abandona o ninho deixando a fêmea sozinha para alimentar
o filhote por mais um ano.
Durante as pesquisas realizadas pelo Projeto Ilhas do Rio
foram recapturadas quatro aves anilhadas na Ilha Redonda,
um macho, duas fêmeas e um filhote recapturado seis anos
depois já como uma fêmea adulta. Todos foram recapturados entre dois anos e meio a seis anos após, próximo
ao local de captura original, mostrando uma fidelidade à
colônia reprodutiva.
Os atobás-marrom (Sula leucogaster) também estão presentes em grande quantidade no MoNa Cagarras onde se
reproduzem e descansam, com uma população estimada
em 2.500 aves. De plumagem marrom com o ventre branco,
bico e pés amarelos com tonalidades puxando para o rosado ou azulado, machos e fêmeas são muito semelhantes,
mas podem ser identificados pela cor da pele ao redor do
olho, que é azul nos machos e amarela nas fêmeas. Assim
como nas fragatas, as fêmeas de atobá-marrom são maiores que os machos. Possuem o bico de ponta fina e serrilhado, adaptado para a captura de peixes, que são perfurados com o bico quando mergulham do ar como torpedos.
Alimentam-se principalmente de sardinhas e lulas, mas
podem se beneficiar da atividade de pesca, capturando os
peixes dentro da rede de cerco no momento em que é recolhida, ou dos peixes descartados pelos pescadores. Podem
ser vistos voando rente à superfície da água em direção a
Baía de Guanabara, um dos principais locais de alimentação desta população.
O ninho do atobá é feito no chão em formato de tigela.
Para a confecção dos ninhos são utilizados galhos, folhas,
penas, ossos e o que mais estiver ao alcance. São observados com grande frequência itens não usuais, porém muito
comuns, que compõem o lixo plástico nos oceanos como
isqueiros, escovas de dente, cabos e pedaços de boias. As
fêmeas põem dois ovos com intervalo de 4 a 5 dias entre
eles. Quando o segundo filhote eclode o primeiro já tem
o dobro do tamanho e comete então o fratricídio, empurrando o irmão mais novo para fora do ninho. O segundo
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Filhote de gaivotão (Larus dominicanus) já nasce com penugem, olhos abertos e andando.
Kelp gull nestling born covered with down, eyes open and walking.

filhote morrerá de fome, frio, insolação ou será predado por
urubus ou gaivotões. Quando os atobás jovens deixarem a
colônia poderão realizar grandes deslocamentos em busca
de novos ambientes, mas retornarão à colônia onde nasceram para iniciar o seu próprio ciclo reprodutivo.
Os gaivotões (Larus dominicanus), também comuns no
MoNa Cagarras, estão presentes em números menores e
possuem um ciclo reprodutivo bem definido. Os ninhos surgem entre julho e agosto, feitos entre os ninhos de atobá,
são em forma de tigela, porém em estrutura mais elevada
do chão. As fêmeas põem entre um a três ovos de onde
eclodirão filhotes nidífugos, ou seja, filhotes que já nascem
cobertos de penugens, olhos abertos e capazes de se locomover. Esses filhotes correm para a vegetação onde se escondem e os ninhos logo parecem abandonados. São aves
generalistas e oportunistas em relação a sua alimentação
e consomem uma grande variedade de alimentos entre invertebrados marinhos, peixes, carcaças e restos de alimento
humano. Devido a essa característica adaptam-se facilmente ao ambiente modificado pelo homem e têm sido observados buscando alimento em lixões, o que está promovendo
a ampliação de sua população e área de ocorrência. Essa
AVES MARINHAS

soon seem abandoned. They are generalist and opportunistic
birds about their diet and consume a wide variety of food
among marine invertebrates, fish, carcasses, and human food
scraps. Due to this characteristic they adapt easily to manmade environments. They have been observed seeking food
in dumps, which is promoting the expansion of its population
and area of occurrence. This expansion has threatened other
seabirds, which are now being chased by gulls to regurgitate
their food or have their nests attacked and preyed.
Among the species that can suffer gull attacks are the terns,
which are susceptible birds to disturbances in their colonies,
which may lead to an abandonment of the site by the entire
colony. Among the terns that breed in the municipality of
Rio de Janeiro are the royal tern (Thalasseus maximus) and
the South American tern (Sterna hirundinacea), listed as
endangered and vulnerable respectively by ICMBio (2018).
They are most frequently observed on the coast of Rio de
Janeiro between May and August, during their reproductive
period. The expansion of the gull population is considered
to be one of the causes of the decline of the South American
tern populations.
These birds do not built nest, and their eggs are placed
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expansão tem ameaçado outras aves marinhas, que passam
a ser perseguidas pelos gaivotões para que regurgitem o seu
alimento, ou têm seus ninhos atacados e predados.
Entre as espécies que podem sofrer com os ataques dos
gaivotões estão os trinta-réis, que são aves muito sensíveis às perturbações em suas colônias, o que pode levar
ao abandono do local por toda a colônia. Entre as raças
de trinta-réis que se reproduzem no município do Rio de
Janeiro estão o trinta-réis-real (Thalasseus maximus) e o
trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea), classificadas como Em Perigo e Vulnerável, respectivamente pelo
ICMBio (2018). São observadas com maior frequência na
costa do Rio de Janeiro entre os meses de maio e agosto
quando estão em seu período reprodutivo. A expansão das
populações de gaivotão é considerada uma das causas do
declínio das populações de trinta-réis-de-bico-vermelho.
Essas aves não fazem ninhos e seus ovos são colocados
diretamente sobre a rocha ou sobre o concreto de estruturas marítimas dentro de baías, como pilares de ponte, cais
e estruturas de ancoragem. Recentemente foi registrado
um ninho de trinta-reis-de-bico-vermelho na Ilha Redonda,
o que é uma excelente notícia!

directly on the rock or concrete of marine structures within
bays such as bridge pillars, piers, and anchor structures. A
South American tern nest has recently been reported on
Redonda Island, which is excellent news!

Adultos, jovem e filhote de fragata (Fregata magnificens) em seus ninhos na Ilha Redonda. Após a formação do par o saco gular do macho se retrai.
Adults, young and nestling of the Magnificent frigatebird in their nests on Redonda Island. After pair formation the male’s gular pouch retracts.
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CHARADRIIFORMES

Charadriidae
Haematopus palliatus

Piru-piru
American oystercatcher

CHARADRIIFORMES

Laridae
Larus dominicanus

Gaivotão
Kelp gull
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PELECANIFORMES

Fregatidae
Fregata magnificens

Fragata / Tesourão
Magnificent frigatebird

101
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Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianus
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Neotropic cormorant
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PELECANIFORMES

Sulidae
Sula leucogaster

Atobá-marrom
Brown booby

69
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BALEIAS, GOLFINHOS E ORCAS:

OS EMBAIXADORES DOS OCEANOS!

WHALES, DOLPHINS, AND ORCAS THE AMBASSADORS OF THE OCEANS!
Liliane Lodi¹; Guilherme Maricato¹ & Bia Hetzel²
1.Instituto Mar Adentro. 2.Programa de Voluntariado do Projeto Ilhas do Rio

Cetaceans - from the Greek ketos, sea monsters, and the Latin
cetus, large marine animals - are aquatic mammals that spend
only a small part of their lives on the water’s surface. Their main
features are long life expectancy, low fertility, strong femaleoffspring ties, high mobility, large living areas, and complex and
elaborate social systems and cultural traditions.
They are sentinels of the health of marine ecosystems,
allowing better characterization and management of impacts
that affect animal and human health associated with the
oceans. Besides, they have socioeconomic importance for
coastal communities and can stimulate ecotourism activities.
Cetaceans are examples of the concepts of “flagship
species” and “umbrella species” because, as charismatic
fauna, they draw the attention from society to promote the
conservation of general biodiversity of ecosystems. So, they
can be considered the ambassadors of the oceans!
Several species are known to show a preference for particular
locations mostly used for specific behaviors, such as areas rich
in food resources or good condition for prey capture, suitable
environments for the offsprings, and as a resting grounds.
Researchers from the Ilhas do Rio Project have been
monitoring the patterns of occurrence, distribution, behavior,
and movement of cetaceans at Cagarras Islands Natural
Monument (MoNa Cagarras). Also, around Rasa, Pai,
Mãe, Menina, and Cotunduba islands, in the area between
Guanabara Bay mouth and Rio-Niteroi Bridge, and adjacent
regions. This assessment is essential to support marine
spatial planning and conservation efforts. In the studied area,
six species of cetaceans have been recorded:

Os cetáceos — do grego ketos, monstro marinho, e do latim cetus, grande animal marinho — são mamíferos aquáticos que passam apenas uma pequena parte de suas vidas
na superfície da água. Como principais características têm
uma expectativa de vida longa, baixa fecundidade, fortes
laços entre fêmeas e filhotes, grande mobilidade, extensas
áreas de vida, e complexos e elaborados sistemas sociais
e tradições culturais.
São sentinelas da saúde dos ecossistemas marinhos,
permitindo uma melhor caracterização e gestão dos impactos que afetam a saúde animal e humana associada
aos oceanos. Além disto, têm importância socioeconômica para as comunidades costeiras, podendo incentivar
atividades de ecoturismo.
Os cetáceos são exemplos dos conceitos de “espécie bandeira” e “espécie guarda-chuva” pois, como fauna carismática, chamam a atenção da população para promover a conservação da biodiversidade geral dos ecossistemas. Por isso,
podem ser considerados os embaixadores dos oceanos!
Várias espécies são conhecidas por exibirem preferências
por locais particulares que são usados com maior frequência para a realização de comportamentos específicos, tais
como áreas ricas em fontes de alimentos ou com boas condições para a captura de presas, ambientes hospitaleiros
para a cria de filhotes e abrigados para o repouso.
Pesquisadores do Projeto Ilhas do Rio monitoram os padrões de ocorrência, distribuição, comportamento e movimentos dos cetáceos no MoNa Cagarras, nas ilhas Rasa, do
Pai, da Mãe, da Menina e Cotunduba, na área compreendida
entre a barra da Baía de Guanabara e a ponte Rio-Niteroi,
e em áreas adjacentes. Esta avaliação é essencial para o
suporte do planejamento espacial marinho e esforços de
conservação. Na área de estudo já foi registrada a ocorrência de seis espécies de cetáceos:
CETÁCEOS
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BALEIA-JUBARTE
Megaptera novaeangliae

HUMPBACK WHALE
Megaptera novaeangliae

Possui um corpo robusto e roliço de coloração preta. A
parte superior da cabeça arredondada é coberta de pequenos tubérculos. As nadadeiras peitorais são grandes e
a nadadeira dorsal de tamanho e forma variável, localizada
acima de uma pronunciada “corcunda”. As baleias-jubarte
usam a área costeira do Rio de Janeiro como um corredor
migratório, movendo-se para o Norte, para suas áreas de reprodução localizadas principalmente no Nordeste do Brasil.
São avistadas durante o inverno, em especial, no Arquipélago das Cagarras (ao redor das ilhas das Palmas e Comprida), e nas proximidades das ilhas Redonda e Rasa. Já foram
registrados desde indivíduos solitários até grupos com oito
baleias (Lodi & Tardin, 2018a). Grupos competitivos, nos
quais os machos competem agressivamente pelo acesso às
fêmeas receptivas, foram registrados pela primeira vez no
Rio de Janeiro em 2018, em áreas mais afastadas da costa. A maior parte dos indivíduos registrados por aqui é de
adultos e jovens. Curiosa, a baleia-jubarte se aproxima de
embarcações. É conhecida também por seus saltos espetaculares e outros comportamentos aéreos, como batidas na
superfície com as nadadeiras peitorais e caudal.

It has a robust and plump black body. The upper part of the
rounded head is covered with small tubercles. Pectoral fins
are large and the dorsal fin of varying size and shape, located
above a pronounced “hump”. Humpback whales use the
coastal area of Rio de Janeiro as a migratory corridor, moving
north to their breeding grounds located mainly in Northeastern
Brazil. They are spotted during the winter, especially in
Cagarras Archipelago (around Palmas and Comprida islands),
and near Redonda and Rasa islands. Lonely humpbacks have
already been recorded as well as groups of eight whales
(Lodi & Tardin, 2018a). Competitive groups, in which males
compete aggressively for access to receptive females, were
first registered in Rio de Janeiro in 2018, in areas further away
from the coast. Most of the individuals registered are of adults
and juveniles. As curious animals, humpback whales often
approach boats. They are also known for their spectacular
jumps and other aerial behaviors such as beating on the
surface with the pectoral and caudal fins.

BALEIA-DE-BRYDE
Balaenoptera brydei

BRYDE’S WHALE
Balaenoptera brydei

Tem o corpo esguio, com uma coloração cinza-escuro prateada no dorso e esbranquiçada na região ventral. A nadadeira dorsal é alta e afastada do centro do dorso. Na parte
superior da cabeça tem uma quilha central proeminente e
duas quilhas laterais ou acessórias. É registrada principalmente no verão e no outono (Lodi & Tardin, 2018a), quando
se aproxima da costa em busca de um dos itens preferidos
de sua dieta, a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis)
e outros pequenos peixes que formam grandes cardumes
(Lodi et al., 2015). São mais comumente encontradas até 5
km do MoNa Cagarras, nas proximidades das praias de Ipanema e Copacabana, áreas adjacentes à Ilha Rasa e região
oceânica de Niteroi, incluindo as ilhas do Pai, Mãe e Menina (Lodi & Tardin, 2018a). São avistadas solitárias ou em
grupos de até três indivíduos. Agregações “soltas”, quando
dois ou mais baleias estão reunidas em uma mesma localidade, mas sem evidência clara e direta de interação, podem
ser observadas em locais onde há abundância de cardumes
(Lodi et al., 2015). Um recém-nascido foi registrado no ou-

It has a slender body, with a dark gray color silvered on the
back and whitish in the ventral region. The dorsal fin is high
and away from the center of the back. At the top of the head, it
has a prominent center keel and two side or accessory keels.
As it approaches the coast in search of one of its favorite diet
items, Brazilian sardinella (Sardinella brasiliensis) and other
small fish that form large schools (Lodi et al., 2015), it is mainly
recorded in summer and fall (Lodi & Tardin, 2018a). They are
most commonly observed within 5 km of MoNa Cagarras,
near the beaches of Ipanema and Copacabana, areas
adjacent to Rasa Island and the oceanic region of Niteroi,
including Pai, Mãe, and Menina islands (Lodi & Tardin, 2018a).
They are spotted alone or in groups of up to three individuals.
Loose aggregations, when two or more whales are gathered
in the same location but without clear and direct evidence
of interaction, can be observed in places where schools are
abundant (Lodi et al., 2015). A newborn was spotted in the
fall in Copacabana. Young individuals accompanied by adults
were observed in the oceanic region of Niterói. Dodging
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tono em Copacabana. Juvenis acompanhados de adultos
foram observados na região oceânica de Niteroi. Espécie
esquiva, evita se aproximar de embarcações. Indivíduos
identificados por marcas naturais na nadadeira dorsal no
Rio de Janeiro foram reavistados na região de Cabo Frio.
Estudos indicam que podem apresentar fidelidade de área,
ou seja, existe a tendência de um indivíduo retornar a uma
área anteriormente ocupada ou permanecer em uma mesma área por um período prolongado (Lodi et al., 2015).

CETÁCEOS
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species avoid approaching boats. Individuals identified by
natural markings on the dorsal fin in Rio de Janeiro were
sighted in Cabo Frio region. Studies indicate that they may
have site fidelity. Consequently, there is a tendency for an
individual to return to a previously occupied area or to remain
in the same area for an extended period (Lodi et al., 2015).

Exposição da nadadeira caudal de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) em mergulho.
whale fluke up dive
CETACEANS
327Humpback

BIODIVERSIDADE

BIODIVERSITY

BALEIA-FRANCA-AUSTRAL
Eubalaena australis

SOUTHERN RIGHT WHALE
Eubalaena australis

Possui corpo robusto e arredondado de coloração preta,
com manchas brancas de tamanho e forma variáveis na região ventral, algumas vezes presentes também no queixo e
no dorso. A grande cabeça é coberta por calosidades infestadas por colônias de ciamídeos (piolhos-de-baleia). Esta
espécie não tem nadadeira dorsal. Referências históricas
indicam a sua ocorrência no interior da Baía de Guanabara
no século XVIII. Até 2011 apresentava ocorrência regular

It has a robust, round black body, with white patches of
variable size and shape in the ventral region; sometimes,
it also presents these white patches on the chin and back.
Their large head is covered by callus infested with colonies
of cyamidae (whale louse). This species has no dorsal fin.
Historical references indicate its occurrence in the interior of
Guanabara Bay in the 18th century. Until 2011 it showed regular
occurrence in the winter and spring periods at the waterfront

Baleia-franca-austral (Eubalaena australis) no momento do salto nas proximidades das ilhas do MoNa Cagarras.
Southern Right Whale jumping near the MoNa Cagarras islands.
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no período de inverno e primavera na orla do Rio de Janeiro.
Em 2018, dois adultos em comportamento de corte foram
observados perto da Ilha Redonda. Pares de fêmeas com
filhotes representam a maioria das avistagens no Rio de Janeiro. Essa baleia geralmente se desloca próximo à zona de
arrebentação, podendo dar a falsa impressão de que está
encalhando. Se não for molestado, o par fêmea-filhote costuma permanecer por longos períodos de tempo no mesmo
local. Curiosa, aproxima-se de embarcações.

of Rio de Janeiro. In 2018, two adults in courtship behavior
were observed near Redonda Island. Pairs of females, along
with their offspring, make up most of the sightings in Rio de
Janeiro. This whale usually travels near the surf zone and
may give a false impression that it is running aground. If not
disturbed, the female-offspring pair usually stays on the same
site for long periods. Curious, it approaches boats.

ORCA
Orcinus orca

ORCA
Orcinus orca

Exibe um corpo robusto, levemente fusiforme, e tem um
típico padrão de coloração preto e branco. Apresenta dimorfismo sexual: os machos são bem maiores que as
fêmeas. Os machos adultos possuem uma nadadeira dorsal alta e triangular (1,8 m de altura) e nas fêmeas essa
nadadeira é mais baixa (90 cm) e falcada. As maiores frequências de ocorrência são assinaladas para a primavera
e verão. Há registros de avistagens de orcas no entorno
das ilhas Cagarra e Redonda e praias do Arpoador e Ipanema. Pouco é conhecido no Brasil sobre a sua distribuição,
ecologia e movimentos. Os dados disponíveis indicam que
elas utilizam as ilhas Tijucas, Cagarra, Redonda e Maricás
como rotas de passagem durante seus deslocamentos em
áreas costeiras. Uma de suas presas prediletas no Rio de
Janeiro parecem ser as raias. São avistados desde machos
solitários até grupos com 10 indivíduos, incluindo juvenis e
filhotes. Não costuma se aproximar de embarcações.

It has a robust, slightly fusiform body and a typical black
and white color pattern. It has sexual dimorphism: males
are much larger than females. Adult males have a high,
triangular dorsal fin (1.8 m high), and this fin is shorter
(90 cm) and falcate in females. The highest frequencies
of occurrence are reported during spring and summer.
Orca sightings are recorded around Cagarras and Redonda
islands, Arpoador and Ipanema beaches. Little is known in
Brazil about its distribution, ecology, and movements. The
available data indicate that they use the Tijucas, Cagarras,
Redonda, and Maricás islands as transit routes during their
travels in coastal areas. In Rio de Janeiro, rays seem to be
one of its favorite prey. They are sighted from solitary males
to groups of 10 individuals, including juveniles and calves.
They do not usually approach boats.

GOLFINHO-DE-DENTES-RUGOSOS
Steno bredanensis

ROUGH-TOOTHED DOLPHIN
Steno bredanensis

Tem corpo robusto de coloração cinza-escuro ou cinza-amarronzada, com uma estreita capa dorsal, de tonalidade mais escura que o restante do corpo. A cabeça tem
aspecto cônico. Este golfinho apresenta regiões claras ao
redor da linha da boca e da mandíbula, além de arranhões
e manchas marrons, rosadas, amareladas e brancas pelo
corpo. A nadadeira dorsal é alta e falcada, posicionada
ao centro do dorso. Outono e inverno são as estações de
ocorrência predominante (Lodi & Tardin, 2018a). Podem ser
observados desde a ponta do Forte de Copacabana até o
Leme, incluindo a Ilha de Cotunduba, Baía de Guanabara
(até pouco depois da ponte Rio-Niteroi) e a região oceânica de Niteroi (Lodi & Tardin, 2018a). A ocorrência dessa

It has a robust body of dark gray or brownish-gray color, with
a narrow back cover darker than the rest of the body. The head
has a conical aspect. This dolphin has clear regions around
the mouth and jawline, as well as brown, pink, yellowish, and
white scratches and stains on the body. The dorsal fin is high
and falcate, positioned at the center of the back. Fall and
winter are the predominant seasons of occurrence (Lodi &
Tardin, 2018a). They can be seen from the tip of Copacabana
Fort to Leme, including Cotunduba Island, Guanabara Bay (a
little further the Rio-Niterói Bridge), and the oceanic region of
Niteroi (Lodi & Tardin, 2018a). The occurrence of this species
seems to be associated with the reproductive cycle of the
lebranche mullet (Mugil liza), one of its main prey. Rough-
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espécie parece estar associada ao ciclo reprodutivo da
tainha (Mugil liza), uma de suas principais presas. Os golfinhos-de-dentes-rugosos podem também ser observados
predando paratis (Mugil curema), peixe-espada (Trichiurus
lepturus) e savelha (Brevoortia aurea) na área costeira e no
interior da Baía de Guanabara. O tamanho de grupo varia
de 4 a 60 indivíduos. Recém-nascidos têm sido observados, assim como filhotes maiores e juvenis. É uma espécie
curiosa e investigativa, que demonstra notável atração por
objetos flutuantes e aproxima-se de embarcações. Indivíduos catalogados no Rio de Janeiro foram reavistados na
região de Cabo Frio.

toothed dolphins can also be observed preying on white mullet
(Mugil curema), largehead hairtail (Trichiurus lepturus), and
Brazilian menhaden (Brevoortia aurea) in the coastal area
and deep into Guanabara Bay. Group size ranges from 4 to 60
individuals. Newborns have been sighted, as well as calves
and juveniles. It is a curious and investigative species, which
demonstrates remarkable attraction to floating objects and
approaches boats. Individuals cataloged in Rio de Janeiro
have been spotted again in the Cabo Frio region.

GOLFINHO-NARIZ-DE-GARRAFA-COMUM
Tursiops truncatus

COMMON BOTTLENOSE DOLPHIN
Tursiops truncatus

Possui corpo robusto. A coloração do dorso é geralmente
cinza-escuro e a região ventral mais clara. Na capa dorsal,
que pode ser cinza-azulado escuro ou amarronzada, existe
uma área mais clara, próximo à nadadeira dorsal, em forma
de “chama”. Adultos geralmente apresentam marcas, arranhões e cicatrizes pelo corpo, resultantes de interações
sociais. A nadadeira dorsal é alta e falcada, posicionada ao
centro do dorso. Entre 2004 e 2010, nos meses de inverno e
primavera, uma unidade social, residente e sazonal de golfinhos-nariz-de-garrafa-comum foi regularmente observada
no Arquipélago das Cagarras (Lodi & Tardin, 2018b). A área
mais abrigada era utilizada para cria de filhotes e/ou estratégias reprodutivas (por exemplo: em alguns locais do mundo, as fêmeas formam agregações para evitar o assédio e
outros incômodos causados pelos machos). Indivíduos catalogados dessa unidade social e novos indivíduos foram
observados no Arquipélago das Cagarras e no entorno das
ilhas Redonda e Rasa em 2015 e 2016, também no inverno e primavera (Lodi & Tardin, 2018b). No litoral, outros
golfinhos-nariz-de-garrafa-comum podem ser observados
no verão e outono, especialmente entre as ilhas Redonda e
Comprida, a praia de Ipanema e a região oceânica de Niterói
(Lodi & Tardin, 2018b). O tamanho de grupo dos golfinhos
residentes sazonais varia de 1 a 30 indivíduos. Os demais
grupos são formados por 3 a mais de 50 indivíduos, incluindo filhotes e juvenis. A espécie pode ou não se aproximar
de embarcações. Alguns indivíduos da unidade social que
frequenta o MoNa Cagarras foram reavistados na Ilha Grande, enquanto outros animais identificados no litoral do Rio
de Janeiro foram reavistados na região de Cabo Frio.

It has a robust body. The color of the back is usually dark
gray, and the ventral region has lighter color. In the dorsal
cover, which may be dark bluish-gray or brownish, there is
a lighter area near the flame-shaped dorsal fin. Adults often
have marks, scratches, and scars on their bodies resulting
from social interactions. The dorsal fin is high and falcate,
positioned at the center of the back. Between 2004 and
2010, in the winter and spring months, a resident, seasonal
social unit of common bottlenose dolphins was regularly
observed in Cagarras Archipelago (Lodi & Tardin, 2018b).
The most sheltered area was used for nursery ground and/
or reproductive strategies (e.g., in some parts of the world,
females form aggregations to prevent harassment and other
nuisance caused by males). Cataloged individuals from this
social unit and new individuals were observed in Cagarras
Archipelago and around Redonda and Rasa islands in 2015
and 2016, also in winter and spring (Lodi & Tardin, 2018b).
On the coast, other common bottlenose dolphins can be
observed in summer and autumn, especially between the
islands of Redonda and Comprida, Ipanema, and the oceanic
region of Niterói (Lodi & Tardin, 2018b). The group size of the
seasonal resident dolphins ranges from 1 to 30 individuals.
The other groups consist of 3 to more than 50 individuals,
including calves and juveniles. The species may or may not
approach boats. Some individuals from the MoNa Cagarras
social unit were spotted around Ilha Grande, while other
animals identified off the coast of Rio de Janeiro were sighted
in the Cabo Frio region.
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Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) em águas da Baía de Guanabara.
Rough toothed dolphin in Guanabara Bay waters
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Balaenidae
Eubalaena australis

13-17

40-50
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Baleia-franca-austral
Southern right whale

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Balaenopteridae
Balaenoptera brydei

Baleia-de-bryde
Bryde´s whale

13-16

17-20
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Balaenopteridae
Megaptera novaeangliae

12-16

30-40
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Baleia-jubarte
Humpback whale

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Delphinidade
Orcinus orca

Orca
Orca

6,5-8,0

7,5-9,0
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GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Delphinidae
Steno bredanensis

2,0-2,7

130-155
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Golfinho-de-dentes-rugosos
Rough-toothed dolphin

GUIA DE ESPÉCIES

SPECIES GUIDE

MAMMALIA

Delphinidade
Tursiops truncatus

Golfinho-nariz-de-garrafa-comum
Common bottlenose dolphin

2,4-3,8

200-350
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Batida de pedúnculo. A nadadeira caudal, o pedúnculo e parte do corpo são arremessados para cima e batem fortemente na superfície da água.
Peduncle slap. Tail, peduncle and rear of body lift out of the water and slap surface.
CETÁCEOS 338 CETACEANS

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS
WHALE AND DOLPHIN WATCHING

OBSERVAÇÃO RESPONSÁVEL DE CETÁCEOS
RESPONSIBLE WHALE AND DOLPHIN WATCHING

Comportamentos interativos entre humanos e cetáceos
variam dependendo das espécies envolvidas, populações e
diferentes localidades. De modo geral, tais comportamentos ainda são pouco estudados e sua estrutura e função
permanecem obscuras.
As águas do Rio de Janeiro e da região oceânica de Niterói possibilitam a observação de cetáceos em seu habitat natural, criando uma ótima oportunidade para estimular
comportamentos ambientalmente responsáveis.
Algumas espécies de cetáceos, como por exemplo os
golfinhos-nariz-de-garrafa-comum e de-dentes-rugosos,
têm o hábito de “passear” na proa de embarcações,
um comportamento natural denominado “bow-riding”,
conhecido desde a Grécia Antiga. Excelentes “bow-riders”,
os golfinhos são capazes de afinar sua postura corporal
e se posicionarem de modo a serem impulsionados para
a frente pela água circulante gerada para formar uma onda
de pressão de uma embarcação em movimento, um comportamento que pode ser entendido como uma “brincadeira”.
“Bow-riding” é provavelmente o comportamento dos golfinhos mais contemplado e admirado pelos navegantes.
No entanto, as perseguições a qualquer cetáceo devem
ser fortemente evitadas. Impactos cumulativos desse tipo
de molestamento, a curto e longo prazo, podem causar
perturbações no comportamento natural dos animais, tais
como evitação de importantes habitats, estresse e injúrias
provocadas pelo potencial risco de colisão, entre outros.
CETÁCEOS

Interactive behaviors between humans and cetaceans vary
depending on the species involved, populations and different
locations. In general, such behaviors are still poorly studied,
and their structure and function remain obscure.
The waters of Rio de Janeiro and the oceanic region of
Niterói allow the observation of cetaceans in their natural
habitat, creating an excellent opportunity to stimulate
environmentally responsible behavior.
Some species of cetaceans - such as the common
bottlenose dolphins and rough-toothed dolphins - have the
habit of “surfing” on the bow of boats, a natural behavior
called “bow-riding”, known since Ancient Greece. Excellent
bow-riders, dolphins can fine-tune their body posture and
position themselves to be propelled forward by the circulating
water generated to form a pressure wave of a moving vessel,
which can be understood as a playful behavior. Bow-riding
is probably the most contemplated and admired dolphin
behavior by seafarers.
However, chasing any cetacean should be strongly avoided.
Cumulative impacts of this type of harassment in the short
and long term can cause disturbances in the natural behavior
of the animals, such as avoidance of essential habitats,
stress, and injuries caused by potential risk of collision,
among others.
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Impacto do salto de um juvenil de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae).
The impact of a juvenile humpaback whale breach.
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When close to cetaceans, vessels should be operated with
extra caution, not performing invasive maneuvers such as:

Perto de cetáceos, as embarcações devem ser operadas
com cuidado redobrado, não realizando manobras
invasivas, tais como:

1) making sudden or repeated changes in direction
and speed,

1) fazer mudanças súbitas ou repentidas na direção e
na velocidade,

2) chasing, directing, disrupting or altering the natural
course of cetacean displacement,

2) perseguir, direcionar, interromper ou alterar o curso
natural do deslocamento dos cetáceos,

3) direct and/or restrict the transit of animals against
the islands or any other obstacle

3) direcionar e/ou restringir o trânsito dos animais
contra as ilhas ou qualquer outro obstáculo,

4) approach groups with young individuals and

4) aproximar-se de grupos com filhotes e

5) intentionally penetrate the group of animals by
dividing or dispersing them. All persons on board
should avoid making intentional noises to attract
cetaceans and should never throw objects and/or any
food into the water.

5) penetrar intencionalmente no grupo de animais,
dividindo-o ou dispersando-o. As pessoas embarcadas
devem evitar fazer barulhos intencionais para atrair os
cetáceos e jamais devem jogar objetos e/ou qualquer
tipo de alimento na água.

During a dive, an encounter is defined as swimming with
one or more cetaceans within a visual limit of less than 20 m.
Interactive human behaviors are those initiated by cetaceans
less than 2 m in a 20 m visual field. As a code of conduct,
a passive attitude is recommended, avoiding persecution,
sudden movements, and physical contact during encounters.
It is important that divers put their arms back and hold them
close to their bodies, never trying to touch the animals.
Potential risks to humans include unintentional injuries due to
the size and body mass of cetaceans and disease transmission.
Remember: legal acts protect cetaceans. IBAMA Ordinances
No. 117 of December 1996, and, No. 24, of February 2002 set
standards to prevent intentional molestation of cetaceans
in Brazilian jurisdictional waters; and the Federal Decree
No. 6,698 of December 2008, states the marine waters such
as Whale and Dolphin Sanctuary.

Durante o mergulho, um encontro é definido como nadar
com um ou mais cetáceos em um limite visual de menos de
20 m. Comportamentos interativos com humanos são aqueles iniciados pelos cetáceos a menos de 2 m em um campo
visual de 20 m. Como código de conduta é recomendada uma
atitude passiva evitando perseguições, movimentos bruscos
e contatos físicos durante os encontros. É importante que
os mergulhadores coloquem os braços para trás e os mantenham junto ao corpo, jamais tentando tocar os animais.
Riscos potenciais para humanos incluem injúrias involuntárias, por causa do tamanho e da massa corporal dos
cetáceos, e transmissão de doenças.
Lembre-se: os cetáceos são protegidos por atos legais.
As Portarias do IBAMA nº 117, de dezembro de 1996 e nº24,
de fevereiro de 2002, definem normas para evitar o molestamento intencional de cetáceos em águas jurisdicionais
brasileiras e o Decreto Federal nº 6.698, de dezembro de
2008, declara as águas marinhas como Santuário de Baleias e Golfinhos.
CETÁCEOS
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DICAS E DEPOIMENTOS
TIPS AND TESTIMONIALS

Maíra Borgonha¹
1.Instituto Meros do Brasil.
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Rio de Janeiro has a legacy of being a land and sea of
wonders. An enchanted place, able to harbor, so close to the
eyes, an underwater paradise of unique beauty right in its
coastal islands. This area also houses diverse possibilities of
diving, from apnea, underwater fishing, recreational diving to
scientific diving.
Next, in the testimonial session of this guide, we will
introduce some individuals who make the Rio de Janeiro sea
their home. These testimonials invite you to get to know, enjoy
and preserve the biodiversity of this place. Whether you are
holding your breath, looking for the next meal, the perfect
image, a new species, or just contemplation, you will be
amazed at what the islands of Rio have to offer.
Find out about local scuba diving operators.

O Rio de Janeiro traz consigo o legado de ser uma terra e,
também, um mar de maravilhas. Lugar encantado, capaz de
manter guardado, tão perto dos olhos, o paraíso subaquático de pura beleza das suas ilhas costeiras. Esse mar abriga
ainda as mais diversas possiblidades de mergulho. Aqui se
pratica apneia, pesca subaquática, mergulho recreativo e
mergulho científico.
A seguir, na sessão de depoimentos deste guia, apresentaremos pessoas que fazem do mar do Rio de Janeiro a sua
casa. Seus testemunhos são um convite para que você conheça, aproveite e preserve a biodiversidade desse lugar.
Seja prendendo o fôlego, em busca da próxima refeição, da
imagem perfeita, de superação, de uma nova espécie, ou
apenas por contemplação você irá se surpreender com o
que as ilhas do Rio têm a oferecer.
Conheça também algumas empresas de mergulho que
operam na região.
DICAS E DEPOIMENTOS
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Mergulhadores em apneia.
Apnea divers.
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APNEIA
APNEA

Ricardo Bahia

High-performance Brazilian Navy athlete and world apnea
record holder. PhD researcher in Marine Biology with over 20
scientific papers published in international scientific journals.
More than 20 years of experience in sporting apnea, including
diving, training, competitions, records, courses, events,
lectures, demonstrations, interviews and exhibitions for
national and international TV, besides interaction with great
athletes from all over the world and considerable research on
the subject. Taught the Advanced Apnea course in Brazil since
2007, having trained over 1,000 students.

Atleta de alto rendimento da Marinha do Brasil e recordista mundial de apneia. Pesquisador PhD na área de Biologia Marinha com mais de 20 artigos científicos publicados
em revistas científicas internacionais. Mais de 20 anos de
experiência em apneia desportiva, incluindo mergulhos,
treinamentos, competições, recordes, cursos, eventos,
palestras, demonstrações, entrevistas e exibições para a
TV nacional e internacional, além de convívio com grandes
atletas de todo o mundo e pesquisa intensa sobre o assunto. Ministra o curso Apneia Avançada no Brasil desde 2007,
tendo formado mais de 1.000 alunos.

Apnea diving, also known as freediving, is the type of diving
where immersion is performed without the use of scuba gear.
It is generally practiced for recreational observation of the
seabottom with the use of a mask, a snorkel and fins, and it is
often used for spearfishing. It also designates the sport where
athletes hold their breath and keep their airways submerged to
reach the highest depths, the greatest horizontal distances or
to hold their breath for as long as they possibly can.

Apneia, também conhecida como Mergulho Livre, é a modalidade de mergulho onde a imersão é realizada sem o uso
de aparelhos para respiração. É geralmente praticada de
forma recreativa para observação do fundo do mar através
de máscara, snorkel e nadadeiras, sendo também frequentemente utilizada para pesca submarina. Também designa
o esporte onde o atleta prende a respiração e mantém suas
vias respiratórias submersas para atingir a maior profundidade, distância horizontal ou o maior tempo possível prendendo a respiração.
COMO TUDO COMEÇOU POR AQUI

THE BEGINNING AROUND HERE

No Rio de Janeiro, a apneia sempre esteve intimamente
relacionada à prática da pesca submarina, que teve início
na cidade principalmente a partir do final da 2ª Guerra
Mundial, quando pilotos das linhas aéreas internacionais
de empresas brasileiras, muitos deles pescadores submarinos, traziam para seus amigos, adeptos do esporte, o
material importado de países como França e Itália.
Destaca-se o pioneirismo do campeão de pesca submarina,
Américo Santarelli, que era italiano de origem, mas naturalizado brasileiro. Em 1960, Santarelli quebrou o recorde

Freediving has always been closely related to the practice
of spearfishing, in Rio de Janeiro. The practice of that sport
began in the city at the end of World War II, when pilots
of the Brazilian international airline companies, many of
them underwater fishermen, brought the spearfishing
gear imported from countries like France and Italy to their
friends, who were supporters of that sport.
Noteworthy is the pioneering spirit of the underwater fishing
champion, Américo Santarelli, who was Italian, at first, but
is now a naturalized Brazilian. In 1960, Santarelli broke the
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mundial de apneia da época ao atingir 43 m de profundidade, nas águas próximas à Ilha Redonda, no Arquipélago
das Cagarras. Seu feito teve repercussão internacional e
contestou publicamente médicos contemporâneos que
afirmavam ser impossível ao ser humano mergulhar a esta
profundidade em apneia.

world freediving record of the time by reaching the depth of
43 m, in the waters near Redonda Island in the Cagarras
Archipelago. His achievement had international repercussions
and challenged contemporary doctors who claimed it was
impossible for humans to dive to this depth in apnea.

A APNEIA NO RIO DE JANEIRO

FREEDIVING IN RIO DE JANEIRO

A costa do Rio de Janeiro oferece boas condições para
a apneia, principalmente em suas ilhas que, por estarem
um pouco mais afastadas do litoral, proporcionam águas
mais limpas e claras. Dias consecutivos de mar calmo
com ondulações e ventos oriundos do quadrante sul geralmente trazem as melhores condições de mergulho, o
que ocorre principalmente no verão.
No litoral, recomendo os costões rochosos da Praia
Vermelha (Urca), devido ao fácil acesso e suas águas
abrigadas. É uma ótima escolha para quem está iniciando,
havendo várias opções de mergulhos que variam desde
3 m até 20 m de profundidade. Inclusive, foi justamente
lá que eu comecei a mergulhar. Entretanto, a visibilidade raramente ultrapassa os 7 m, mesmo nos melhores
dias. Também gosto muito das Lajes de Santo Antônio
(Ipanema) e das Lajes da Praia da Barra/Reserva. Estas
costumam ter águas mais claras, porém deve-se ficar muito atento às correntezas e ao alto fluxo de embarcações.
Quanto às ilhas, todas são atraentes para nós mergulhadores. Para um mergulho recreativo, recomendo a parte
interna (porção Norte) da Ilha Comprida, que geralmente
é mais abrigada e é possível contemplar tartarugas, raias
e peixes variados. Outra excelente opção são as Ilhas
Tijucas, que ficam a cerca de 2 km da Praia da Barra, onde é
possível chegar remando de Stand Up Paddle, caiaque, etc.

The coast of Rio de Janeiro offers good conditions for
apnea, especially around its islands, because they are farther
away from the coast, where cleaner and clearer waters can be
found. Consecutive days of calm sea with ripples and winds
from the South, usually build up the best diving conditions,
especially during the summer.
On the coast, I recommend the rocky shores of Praia
Vermelha (Urca), because of the easy access and sheltered
waters. It is a great choice for beginners, with several diving
options ranging from 3 m to 20 m deep. I started diving there.
However, visibility rarely exceeds 7 m, even on the best days. I
also really like Lajes de Santo Antônio (Ipanema) and Lajes da
Barra Beach / Reserva Beach. These usually present clearer
waters, but the divers should be very aware of the currents
and the high flow of vessels. As for the islands, all of them are
attractive to us, divers. For a recreational dive, I recommend
the inner part (Northern portion) of the Comprida Island,
which is usually more sheltered and it is possible to spot
turtles, rays and varied fish. Another excellent option is the
Tijucas Islands, which are about 2 km away from Barra Beach,
and can be reached by Stand-Up Paddling, kayaking, etc.

CURIOSIDADE

CURIOSITY

O recorde mundial atual de apneia estática é de 11’35’’, estabelecido pelo francês
Stéphane Mifsud em 2009. Já o recorde
mundial de apneia em profundidade (modalidade No Limits) é de 214 m, estabelecido
pelo austríaco Herbert Nitsch em 2007.

The current world record for static apnea
is 11’35’’, set by Frenchman Stéphane
Mifsud in 2009. As for the deep apnea (No
Limits mode) the world record is 214 m, set
by Austrian Herbert Nitsch in 2007.
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SAFETY RULES

REGRAS DE SEGURANÇA

Freediving is a very enjoyable sport, but it can be very risky
if practiced without adequate preparation. Before starting
in this sport, it is recommended that the diver take a course
with a qualified instructor. The main safety rules include:

A apneia é um esporte muito prazeroso, mas pode ser
muito arriscada se praticada sem os devidos cuidados.
Antes de ingressar no esporte, recomenda-se a realização de um curso com instrutor qualificado. Dentre as
principais regras de segurança, destaca-se:

• Never dive alone. Always be with someone who can help
you in the event of loss of consciousness.

• Jamais mergulhe sozinho. Esteja sempre na companhia
de alguém apto a lhe socorrer no caso de um apagamento.

• Use up to 60% of your apnea capacity. Spare the other
40% for any emergency situation.

• Utilize no máximo 60% da sua capacidade de apneia.
Reserve os outros 40% para uma eventual situação de
emergência.

• Never hyperventilate. The hyperventilation state usually
occurs after more than 15 deep breaths per minute. It
increases pulse rate, reduces the availability of oxygen
to the tissues and can lead to consciousness loss even
before the freediver feels the need for breathing.

• Nunca hiperventile. O estado de hiperventilação
geralmente ocorre após mais do que 15 inspirações
profundas por minuto. Ele aumenta a pulsação, reduz
a disponibilidade de oxigênio para os tecidos e pode
levar a um apagamento antes mesmo do apneísta sentir vontade de respirar.

• Always use marker buoys (to be more easily located
and to prevent vessel accidents) and a sharp knife (to
cut nets, cables, or anything else that may get tangled
in the diver’s body).

• Sempre utilize boias de sinalização (para ser mais facilmente localizado e evitar acidentes com embarcações) e
uma faca afiada (para cortar redes, cabos ou qualquer outra coisa que possa se prender no corpo do mergulhador).

• Always equalize the ears at the slightest sign of pressure
variation. Do not wait to feel pain to start equalizing.

• Equalize os ouvidos sempre ao menor sinal de variação de pressão. Não espere sentir dor para equalizar.

• Recover well between one dive and another. This rule
deserves special attention from spearfishermen who
make consecutive dives to unearth fish and, due to
anxiety, neglect proper surface recovery. For dives below
20 m deep, recover for at least twice as long as the last
dive to avoid decompression sickness.

• Recupere-se bem entre uma imersão e outra. Esta
regra merece especial atenção dos caçadores submarinos que realizam imersões consecutivas para desentocar peixes e, devido à ansiedade, negligenciam uma
recuperação adequada na superfície. Para mergulhos
abaixo de 20 m de profundidade, recupere-se por pelo
menos o dobro do tempo de duração do último mergulho, a fim de evitar doença descompressiva.

• Never immerse with empty lungs. This is a dangerous
technique used only in specific preparations of elite
athletes.
• Adjust the amount of ballast to the depth of the dive.
When in doubt, put less ballast, instead of more.

• Nunca faça imersões com os pulmões vazios. Esta
é uma técnica perigosa utilizada somente em preparações específicas de atletas de elite.

• Take breaks at least every 2 hours to hydrate yourself
and eat.

• Ajuste a quantidade de lastro de acordo com a profundidade que irá mergulhar. Na dúvida, coloque menos
lastro, e nunca a mais.

• Respect your body’s limits as they vary from day to day.

• Faça intervalos, pelo menos, a cada 2 horas para se
hidratar e alimentar.
• Respeite os limites do seu corpo levando em conta
que eles podem variar de dia para dia.
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PESCA SUBMARINA E A CONSERVAÇÃO MARINHA
SPEARFISHING AND MARINE CONSERVATION
Jaime da Silva

Jaime da Silva, mais conhecido por Jaiminho, iniciou a
prática da pesca submarina no Rio de Janeiro há 35 anos, e
hoje é um importante aliado da conservação marinha.

Jaime da Silva, better known as Jaiminho, started the
practice of spearfishing in Rio de Janeiro 35 years ago, and is
today an important ally of marine conservation.

Meu nome é Jaime da Silva. Fico pensando, eu que fui um
dos grandes matadores de peixes, agora, estou protegendo
esses bichos.
Iniciei a pesca submarina em 1984, mas eu já pescava
desde garoto. Aprendi a mergulhar sozinho, mergulhando
aqui na Urca, pegando o material emprestado do meu irmão. Ninguém me ensinou a mergulhar. Mais tarde, quando
fiquei maior, fiz curso de mergulho, mas antes era só apneia, força e coragem!
Com o tempo, a prática leva à perfeição. Eu fui praticando,
praticando. Aqui no Rio, eu comecei a mergulhar na Urca,
depois na Praia Vermelha. Da Praia Vermelha eu fui para
Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo fui para Angra, Muriqui,
Ubatuba, Bahia, quer dizer: fui rodando boa parte do Brasil.
Conheci os meros, e também conheci a matança dos meros.
Desde garoto já os via. Quando eu mergulhava na Praia Vermelha havia meros, tinha bastante. Eles costumavam aparecer constantemente. Todo mergulho a gente via um mero. Foi
exatamente na Praia Vermelha que conheci a espécie.
Hoje em dia, peixes grandes como os meros, seja na região das Cagarras ou nas ilhas mais perto, são raros, muito
raros. Antes, apareciam bastante, hoje já é muito difícil,
mas muito difícil mesmo. Às vezes passa o ano todo e ninguém fala que viu. `As vezes em um ano se veem dois, mas
está bem difícil.
As espécies de peixe estão diminuindo. No Rio, expressivamente. Isso é devido a vários fatores como poluição, pesca de rede, caça submarina, enfim, tudo. No meio do mergulho, tem uma grande parte dos mergulhadores que estão
conscientes. Quando sabem que a espécie está protegida,
que está em extinção ou ameaçada, não pescam mais.
Eu já pesquei um mero de 326 kg. Na época foi um recorde,
um troféu, mas hoje, se eu pudesse, não faria de novo.
Há tempos os peixes estão desaparecendo. Eu estimo

My name is Jaime da Silva. I keep thinking, I was one of the
great fish killers and now, I’m protecting these animals.
I started underwater fishing in 1984, but I have been fishing
since I was a boy. I learned to dive alone. Diving here at Urca,
borrowing material from my brother. No one taught me how to
dive, and then, later, when I got older, I took a diving course.
So, before that, it was just apnea, strength and courage!
As time goes by, practice leads to perfection. I was practicing
over and over again. Here in Rio, I started diving at Urca, then
at Praia Vermelha Beach. From Praia Vermelha Beach I went
to Arraial do Cabo. From Arraial do Cabo I went to Angra,
Muriqui, Ubatuba, Bahia, I mean: I was travelling around a
great part of Brazil.
I got to know the Atlantic goliath grouper, and I also got to
know the killing of the Atlantic goliath grouper. I had been
spotting them since I was a boy. When I went snorkeling
at Praia Vermelha there were only a few of them left. They
used to appear constantly. We used to spot a Atlantic goliath
grouper in every dive. It was right at Praia Vermelha that I first
came in contact with the species.
Nowadays, big fish like the Atlantic goliath grouper are
extremely rare in the Cagarras region as well as in the nearest
islands. In the past, they appeared very often, but nowadays it
is really very difficult to spot them. Sometimes the whole year
goes by and not a single Atlantic goliath grouper is reportedly
spotted. Sometimes a couple of them are spotted in a year´s
time. It has been very difficult to spot them.
Fish species are decreasing. In Rio, they are decreasing
expressively. This is due to several factors such as pollution,
net fishing, spearfishing; in short, to everything. In the diving
environment, there are a lot of divers who are aware. When
they know that the species is protected, endangered or
threatened, they no longer fish for it.
I have fished a 326 pounds Atlantic goliath grouper. At the time
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Pescador subaquático capturando polvos.
Spearfisherman fishing octopus.

um desaparecimento de 50% do que costumávamos ver.
Há 20 anos algumas espécies de peixes eram abundantes,
como os bodiões, inclusive o bodião azul, e hoje não se vê
nenhum. Da mesma forma com as garoupas e os badejos.
Assim como os peixes de passagem, anchovas e olhetes
que costumavam ser abundantes nas ilhas. Ainda há muita
coisa a ser corrigida. Por isso, o respeito às medidas de
proteção mais efetivas precisa ser pensado para proteger
essa rica diversidade das ilhas do Rio de Janeiro.

Por falar em mero, se ao mergulhar nas ilhas
do Rio você tiver a sorte de encontrar essa
espécie, compartilhe com o Projeto Meros
do Brasil e ajude na conservação desse grandioso animal:

it was a record, a trophy; but today, if I could, I wouldn’t do it again.
The fish have long been disappearing. I estimate a 50%
disappearance compared to what we used to see. Twenty years
ago, some species of fish were abundant, such as the parrot
fish, including the blue parrot fish, and today, there are none.
The same thing happened to groupers. As well as pelagic fish,
anchovies, amberjacks that used to be quite abundant around
the islands. There is still a lot to be corrected. Therefore, the
respect for the most effective protection measures need to be
considered in order to protect the rich diversity of the islands
in Rio de Janeiro.

Speaking of Atlantic goliath grouper, if you
are lucky enough to come across this species
when diving around the islands of Rio, share it
with the Meros do Brasil Project and help the
conservation of this great animal:
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O MERGULHO RECREATIVO
RECREATIONAL DIVING
Welington Vieira

Biólogo, instrutor de mergulho pela PADI, instrutor em primeiros socorros pela EFR, mergulhador de caverna pela TDI,
mergulhador técnico pela PADI e mergulhador profissional
raso pelo SENAI-RJ. Participou de expedições científicas
pela América do Sul e Antártica, além de colaborar com diversos projetos de pesquisa.

Biologist, PADI Scuba Diving Instructor, EFR First Aid
Instructor, TDI Cave Diver, PADI Tech Diver, and Shallow
Water Professional Diver - SENAI-RJ. Participated in scientific
expeditions in South America and Antarctica and collaborated
with several scientific projects.

COMO TUDO COMEÇOU

HOW IT ALL BEGAN

As operações de mergulho no Rio de Janeiro tiveram início na década de 1980, com raras operações da Yg e Ponto Mar fretando embarcações de pesca ou de passeio, até
a década seguinte. A atividade foi impulsionada nos anos
90 com o surgimento de algumas escolas de mergulho na
Marina da Glória.
Ainda nos anos 90 a operadora Light House deu início às
saídas regulares nos finais de semana, com um pequeno
barco adaptado. A seguir, a Tubarão Rio também iniciou
suas operações com uma traineira de pesca, fazendo
mergulhos também nos finais de semana.
Em 1994, a embarcação Ciliares deu início às operações
de mergulho no Rio, ficando no mercado até 1999. Logo na
sequência, tiveram início as operações da SottoMare e das
operadoras Mar do Rio e Parcel Dive Boat.
Colaboração: Antônio Libertino (Pardal) – Instrutor de
mergulho PADI

Diving operations in Rio de Janeiro city began in the 1980s,
with a few operations chartering fishing or touring vessels
by Yg and Ponto Mar Scuba Diving Centers (SDC) until the
following decade. The activity was boosted in the 90s with
the arrival of some scuba diving schools at Marina da Glória.
Still, in the 90s, the Light House SDC started regular
operations on weekends with a small adapted boat. Then,
Tubarão Rio SDC also started its operations with a fishing
trawler, with diving trips on the weekends.
In 1994, the Ciliares vessel started its activities in Rio,
staying in business until 1999. Soon after that, the operations
of SottoMare and Mar do Rio and Parcel Dive Boat began.
Collaboration: Antônio Libertino (Pardal) – PADI Diving Instructor
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DICAS DO WELINGTON

WELINGTON´S TIPS

O que esperar dos mergulhos na cidade do RJ

What to expect from diving in the city of Rio de Janeiro

O Rio proporciona belos encontros, como baleias e
golfinhos muitas vezes avistados no trajeto para o mergulho. Tartarugas, arraias, moreias e grandes cardumes
de peixes de passagem costumam ser vistos em quase
todos os mergulhos. Outro ponto que chama muito a
atenção no Rio de Janeiro é o tipo de relevo submarino,
composto por grandes rochas (em algumas das ilhas)
que formam passagens para mergulhadores e abrigos
(tocas) para muitos organismos, em profundidades que
podem atingir até 40 m.

Rio offers beautiful encounters, such as with whales and
dolphins, often seen on the way to the diving sites. Turtles,
stingrays, moray eels, and large schools of pelagic fish are
often seen at almost every dive. Another aspect that draws
attention to Rio is the underwater landscape. Consisting
of massive boulders (on some of the islands) that form
passages for divers and shelters for many organisms, at
depths that can reach up to 40 m.

The best dive sites in the city

Os melhores pontos de mergulho da cidade
Ilhas Redonda e Filhote da Redonda, Ilha Rasa e os
naufrágios. Em especial a laje da Redonda, devido a
presença de um pequeno circuito de grutas por baixo da
laje que abrigam muitos cardumes de peixes.
Os naufrágios Buenos Aires, Moreno e CT Paraíba
também são pontos de mergulho bastante interessantes
no Rio, sendo que os dois primeiros se destacam pelo
valor histórico. O CT Paraíba, por ser um naufrágio mais
novo, ainda está bastante conservado e é profundo, o
que proporciona mergulhos técnicos com boas opções
para explorar sua estrutura.

Redonda, Filhote da Redonda, Rasa islands, and the wrecks.
Especially Redonda’s outcrop, due to the presence of a small
circuit of caves that are home to many schools of fish.
The Buenos Aires, Moreno, and CT Paraíba wrecks are
also exciting dive sites in Rio, the first two of which stand
out for their historical value. CT Paraíba, as a newer wreck,
is still exceptionally preserved and deep, which provides
technical dives with good options to explore its structure.

When to dive

Quando mergulhar
O ano todo, desde que o mar tenha condições. Já vi
de tudo nesses anos de trabalho no Rio de Janeiro, e na
minha percepção, não há muito um padrão. Apesar de
no verão a água ser mais gelada e frequentemente mais
turva, é possível pegar dias com água quente e clara. As
condições mudam de forma bem repentina por muitas
vezes e, portanto, o Rio pode ser considerado um local
para se mergulhar o ano todo.

MERGULHO AUTÔNOMO

All year round, as long as sea conditions are favorable. I
have seen many different situations during these years of
scuba diving in Rio. In my opinion, there is not much of a
pattern. Although in the summer the water is colder and
often turbid, it is possible to enjoy days with warm, clear
water. Conditions often change quite suddenly, and so, Rio
can be considered to be a place to dive all year round.
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FOTOGRAFIA SUBMARINA
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
Alexandre Ornellas

Biólogo, Doutor em Ecologia (UFRJ), Instrutor de Mergulho
Autônomo e Fotógrafo Subaquático credenciado pela Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS). Mais
de 30 anos de experiência, desde o primeiro curso básico,
realizado na Ponto Mar no Rio de Janeiro, em 1988. A paixão pela fotografia, e em especial pela fotosub, surgiu depois dos primeiros mergulhos, em 1997, durante o mestrado
e doutorado no IEAPM, em Arraial do Cabo. Trabalhou em
importantes projetos ambientais pelo Brasil, como consultor
ambiental, mergulhador e responsável pela captura de imagens submarinas. Possui amplo conhecimento e vivência do
ambiente marinho, tendo realizado alguns milhares de mergulhos no litoral brasileiro e mar do Caribe.

Biologist, Ph.D. in Ecology (UFRJ), Scuba Diving Instructor,
and Underwater Photographer accredited by the World
Confederation of Underwater Activities (CMAS). Over 30 years’
experience, since the first basic course at Ponto Mar in Rio de
Janeiro, in 1988. The passion for photography, and especially
for underwater photography, emerged well after the first
dives, in 1997, during the master’s and doctorate’s couse at
IEAPM, in Arraial do Cabo. Worked on relevant environmental
projects as Environmental Consultant and Diver, and in
charge of capturing underwater images. Good knowledge and
experience of the marine environment, with several thousand
dives on the Brazilian coast and the Caribbean Sea.

Quais os maiores atrativos para a fotografia submarina nas
ilhas do Rio?
A proximidade com a cidade e a vida macro, que muitas
vezes surpreende até aqueles mais experientes.

What are the greatest attractions for underwater photography
on the islands of Rio?
The islands are very close to the city and harbour a macro
life that often surprises even the most experienced divers.

Lembra do seu melhor mergulho nas ilhas? Como foi?
Sem dúvida foi em 2001, na época que ainda fotografava
com uma Nikonos V. Estávamos já no fim do mergulho na
Ilha Comprida e já tinha terminado de fotografar com um filme Kodak E100 VS (de 36 poses). E de repente “escureceu”
na superfície, apesar de estar de dia e com sol a pino. Quando olhei pra cima, um cardume enorme de raias chita passou sobre a gente. Um momento, sem dúvida, inesquecível!

Do you remember your best diving on the islands? How was it?
The year was 2001, and I was using a Nikonos V underwater
camera. We were at the end of a dive at Comprida Island. I just
had my last click using a Kodak E100 VS film (36 exposures).
Suddenly, the surface “darkened”, although it was a sunny day.
When I looked up, I saw a massive school of spotted eagle
rays passing over us. Undoubtedly an unforgettable moment!

Qual lugar recomenda para a fotografia macro?
A face interna da Ilha Comprida (voltada para a praia). Por
ser mais abrigada e mais rasa é ideal para a fotografia macro, inclusive nos mergulhos noturnos.

Which place do you recommend for macro photography?
I sincerely recommend the internal face of Comprida Island
(facing the beach). Because it is more sheltered and shallower,
it is ideal for macro photography, including night diving.

E para a fotografia com grande angular?
Recomendo um drift da ponta (da face interna) da Ilha
Comprida em direção às Cagarras. Tem chance de ver peixes
maiores de passagem, mas é um mergulho avançado que
exige preparo e atenção com as marés e correntes marinhas.

What about for wide-angle photography?
I recommend a drift from the tip (internal face) of Comprida
Island towards the Cagarras. There is a chance to see
enormous pelagic fish, but it is an advanced dive that requires
preparation and attention to tides and currents.
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SUPPORT TO SCIENTIFIC DIVING
Eduardo Licurci

Mergulhador Tech e Caverna, com diversos mergulhos em
cavernas no México, Flórida, Portugal, Sardenha, e outros
países, incluindo lagos na Europa e América do Sul. Seu primeiro mergulho foi em 1999, em Angra dos Reis. Instrutor
Avançado PADI e SSI desde 2014.

Tech and Cave Diver, with several cave dives in Mexico,
Florida, Portugal, Sardinia, and other countries, including lakes
in Europe and South America. His first dive was in 1999, in
Angra dos Reis. Advanced PADI and SSI instructor since 2014.

Quando e como começou a operar com mergulho científico?
Comecei a operar na Mergulhei.com em 2015, e com o mergulho científico em 2017, atendendo projetos de pesquisa de
algumas ONGs. Nessas operações atuo como comandante
da embarcação e apoio dentro d’água, como mergulhador.

When and how did you start working with scientific diving?
I started working at Mergulhei.com in 2015, and with
scientific diving in 2017, attending some NGOs’ research
projects. In these operations I act as captain of the vessel and
offer support in the water, as a diver.

Quais as principais diferenças entre a operação de mergulho recreativo e de mergulho científico?
A operação de mergulho recreativo não descompressivo
consiste em um set padrão com dois cilindros, lastro, hora
de embarque, desembarque, intervalo de superfície, visita
a um ou dois pontos de mergulho, ou seja, com o objetivo
contemplativo, sendo mais relaxante em sua essência.
Já uma operação de mergulho científico pode ter o perfil
não descompressivo ou tech, e exige um planejamento mais
complexo. Podemos levar mais de dois cilindros para cada
pesquisador, vasilhas com água doce para o equipamento fotográfico, bote de apoio com rádio, binóculos. Às vezes, recebendo a bordo equipes de filmagem e jornalistas.
Geralmente se perfaz mais de dois pontos de mergulho. Já
chegamos a fazer mais de cinco pontos em um único dia.
Ainda na operação do mergulho científico, a hora do
embarque é certa, porém o retorno dependerá da meta
planejada do projeto como um todo, ou seja, aproveitar
cada minuto no mar é fundamental.

What are the main differences between recreational and
scientific diving operations?
The non-decompression recreational diving operation
consists of a standard set with two scuba tanks, ballast,
boarding time, landing, surface interval, visit to one or two
diving sites, that is, with the contemplative objective, being
more relaxing in its essence.
On the other hand, a scientific diving operation may have
a non-decompression or tech profile and requires more
complex planning. We can take more than two scuba tanks
for each researcher, containers with fresh water for the photo
equipment, support boat with radio, binoculars. We may
sometimes receive onboard filming crews and journalists.
Usually there are more than two diving sites. We have already
done more than five sites on a single day.
Also, in a scientific diving operation, boarding time is
certain, but the return will depend on the planned goal of the
project as a whole, in other words, enjoying every minute at
sea is fundamental.

Qual a importância do mergulho científico para o mercado
de mergulho na cidade do Rio de Janeiro?
Primeiramente, a geração do conhecimento científico,
contudo em um ambiente onde nós somos os verdadeiros
estranhos. Essa atividade tem como consequência buscar
envolver não só os mergulhadores, mas a sociedade como
um todo, no que tange a preservação do mar e as espécies
que dependem dele.

What is the importance of scientific diving for the diving
market in the city of Rio de Janeiro?
Firstly, the generation of scientific knowledge, however in an
environment where we are the true outsiders. The purpose of
this activity is to involve not only the divers, but also the whole
society, in what concerns the preservation of the sea and the
species that depend on it.
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Et molupta volecaborpor sunt

Início do mergulho com passo de gigante.
Giant step to start the dive.
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Conheça algumas operadoras de mergulho da região.
Find out about local scuba diving operators.
CORSÁRIOS DIVERS - www.corsariosdivers.com.br
End./Addr.: Clube Esportivo Mauá – Av. Presidente Kennedy, 635
São Gonçalo – RJ
Informações/Information: 21 9 8298-5282
Operação/Season: Ano todo/Year round
MACAU DIVE - www.macaudive.com.br
End./Addr.: Av. Marechal Fontenele, 755 - Campo dos Afonsos, RJ
Informações/Information: 21 97941-9534
Operação/Season: Somente na Praia Vermelha/Only at Praia Vermelha Beach
MAR DO RIO OPERADORA DE MERGULHO - www.mardorio.com.br
End./Addr.: Av. Infante Dom Henrique s/nº Loja A5 - Marina da Glória - RJ
Informações/Information: 21 2225-7508 | 21 9 6575-9862
Operação/Season: Ano todo/Year round
MERGULHEI.COM - www.mergulhei.com
End./Addr.: Av. Franklin Roosevelt, 71 Sala 703 Centro - RJ
Informações/Information: : 21 2533-0332 | 21 9 9009-7207
Operação/Season: Ano todo/Year round
MERGULHO CARIOCA - Facebook: Mergulho Carioca
End./ Addr.: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Marina da Glória, RJ
Informações/ Information: 21 98558-8984
Operação/ Season: Ano todo / Year round
PRODIVERS - www.prodivers.com.br
End./Addr.: Rua Presciliano da Silva, 680, Joatinga, Rio de Janeiro
Informações/Information: 21 3354-2669 | 21 9 7018-0298
Operação/Season: Ano todo/Year round
TEMPO DE FUNDO ATIVIDADES SUBAQUÁTICAS
www.tempodefundo.com.br
End./Addr.: Rua Maria Tanure Amora, Cond. Jardim Tiririca
Rua Um n° 60, Itaipu, Niterói
Informações/Information: 21 2608-2006 | 21 9 8625-5116
Operação/Season: Ano todo/Year round
XDIVERS SCUBA SCHOOL - www.xdivers.com.br
End./Addr.: Avenida Ataulfo de Paiva, 658, Sala 402 – Leblon, RJ
Informações/Information: 21 3902-6002 | 21 9 6532-0005
Operação/Season: Somente no verão/Only in summer
OPERADORAS DE MERGULHO
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Bodião-Sazima, 272
Bodião-verde, 271
Bolacha-da-praia, 215
Bonito-pintado, 288
Borboleta-bicuda, 260
Borboleta-de-fundo, 261
Borboleta-listrada, 259
Borboleta-namorada, 260
Bothus ocellatus, 293
Botrylloides giganteus, 232
Botrylloides nigrum, 232
Botryllus sp., 233
Brain coral, 145
Brain sponge, 128
Brazilian blenny, 277
Brazilian burrfish, 299
Brazilian butterflyfish, 260
Brazilian damsel, 284
Brazilian dartfish, 286
Brazilian sandperch, 280
Brazilian tube-dwelling anemone, 138
Brazilian wrasse, 271
Bridled goby, 265
Briozoário, 200, 201, 202, 203,
204, 205
Brittle star, 219
Brown chromis, 283
Brown seaweed, 109, 110, 111
Bryde´s whale, 325
Bryozoan, 200, 201, 202, 203,
204, 205
Budião-curuá, 276
Budião-papagaio, 271
Bugula neritina, 202

Bugulina carvalhoi, 202
Bunodosoma caissarum, 140
C
Caberea glabra, 203
Cabrinha-Santo-Antônio, 296
Cachimbau-azul, 297
Caiçara sea anemone, 140
Caiçara sponge, 123
Calamus pennatula, 292
Calcareous sponge, 122
Calliactis tricolor, 145
Callionymus bairdi, 256
Callyspongia pseudotoxa, 124
Camarão-bailarino, 167
Camarão-palhaço, 170
Cangulo-de-pedra, 300
Cangulo-rei, 298
Canistrocarpus cervicornis, 109
Cantherhines macrocerus, 299
Cantherhines pullus, 300
Canthigaster figueiredoi, 302
Cápsula ovígera de argonauta, 182
Cara-de-gato, 258
Caramujo-guarda-chuva, 194
Caramujo-marinho, 187, 191, 192
Caramujo-marinho-gigante, 188
Caramujo-zebra, 189
Caranguejo, 166, 169
Caranguejo-aranha, 166
Caranguejo-de-coral, 171
Caranguejo-espinhoso, 168
Carijoa riisei, 148
Carioca sponge, 129
Cartilagenous sponge, 125
Caulerpa racemosa, 106
Cavalo-marinho-de-focinho-longo, 297
Cavaquinha, 170
Celleporaria atlantica, 204
Centropyge aurantonotus, 280
Ceriantheomorphe brasiliensis, 138
Ceriantheopsis lineata, 138
Chaetodipterus faber, 261
Chaetodon sedentarius, 260
Chaetodon striatus, 259
Chaetomorpha antennina, 106
Channel flounder, 294
Chere-chere grunt, 268
Cherne-claro, 263
Chilomycterus reticulatus, 298
Chilomycterus spinosus, 299
Chiton, 195
Chocolate chip sea cucumber, 218
Chondrosia sp., 125
Chromis flavicauda, 282
Chromis jubauna, 283
Chromis multilineata, 283
Claremontiella nodulosa, 191
Clathrina aurea, 122
Clavelina oblonga, 224
Cliona celata, 126
Cliona viridis, 126
Clypeaster subdepressus, 215
Clytia sp., 153
Cobalt chromis, 282
Cocoa damselfish, 285
Cocoroca-boca-velha, 268
Cocoroca-jurumirim, 269
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Codakia orbicularis, 179
Codium intertextum, 107
Codium taylori, 108
Cofre-de-chifre, 302
Coió, 294
Colonial sea squirt, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Comactinia echinoptera, 213
Comb grouper, 263
Commom octopus, 183
Common bottlenose dolphin, 329
Concha-chapéu-chinês, 190
Concha-de-vênus, 181
Coral, 143, 147
Coral-baba-de-boi, 147
Coral-cérebro, 145
Coral clinging crab, 168
Coral-estrela-de-dez-raios, 146
Coral-floco-de-neve, 148
Coralimorfo, 143
Coral-sol, 144
Cornetfish, 297
Corocoro grunt, 269
Cororoca-boca-larga, 268
Corynactis sp., 143
Coryphopterus glaucofraenum, 265
Coscinasterias tenuispina, 210
Cottonmouth jack, 258
Craca, 164, 165
Crassostrea rhizophorae, 180
Creole-fish, 264
Cronius ruber, 169
Crustose coralline alga, 113, 114
Crustose red alga, 115
Cryptotomus roseus, 270
Cushioned sea star, 212
Cystodytes sp. 1, 230
Cystodytes sp. 2, 230
D
Dactylopterus volitans, 294
Dardanus insignis, 165
Darwinella sp., 127
Deepreef scorpionfish, 296
Deepwater squirrelfish, 250
Diadema antillarum, 216
Diamond lizardfish, 249
Dictyota friabilis, 110
Dictyota menstrualis, 110
Didemnum granulatum, 225
Didemnum perlucidum, 226
Didemnum rodriguesi, 226
Diplectrum formosum, 289
Diplodus argenteus, 292
Diplosoma sp. 1, 227
Diplosoma sp. 2, 227
Distaplia bermudensis, 228
Doctorfish, 252
Donzela-cobalto, 282
Donzela-jubauna, 283
Downy blenny, 276
Dragãozinho, 256
Dragmacidon reticulatum, 124
Dules auriga, 289
E
Echinaster brasiliensis, 211
Echinometra lucunter, 216
Ectopleura dumortieri, 156
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Ectopleura sp., 157
Elacatinus figaro, 265
Elegant feather star, 213
Emblemariopsis signifer, 258
Emerald parrotfish, 273
Enguia, 247
Enxada, 261
Epinephelus marginatus, 262
Epinephelus morio, 262
Equetus lanceolatus, 286
Ermitão, 165
Esponja calcária, 122
Esponja carioca, 129
Esponja cartilaginosa, 125
Esponja cérebro, 128
Esponja-de-fogo, 131
Esponja dourada, 128
Esponja guitarra, 129
Esponja marinha, 123, 124, 125,
127, 130, 131
Esponja perfurante, 126
Estrela-do-mar, 210, 211, 212
Estrela-do-mar-gigante, 212
Eubalaena australis, 324
Eucidaris tribuloides, 215
Eudendrium carneum, 154
Eusynstyela tincta, 233
Euthynnus alletteratus, 288
Exaiptasia diaphana, 141
Excavating sponge, 126
Eyed flounder, 293
F
False herring, 250
Feather star, 213
Felimare kempfi, 185
Felimare lajensis, 186
Felimare marci, 186
Felimida clenchi, 187
Filamentous seaweed, 106
Fileclam, 178
Fire hydroid, 153
Fire sponge, 131
Fissurella sp., 190
Fistularia tabacaria, 297
Flabellina engeli, 190
Flagfin Blenny, 258
Flameback angelfish, 280
Flying gurnard, 294
Frade, 281
Fragata / Tesourão, 313
Freckled soapfish, 290
Fregata magnificens, 313
French angelfish, 281
French butterflyfish, 261
Funnelweed, 111
G
Gaivotão, 312
Garapoá, 257
Garoupa-São-Tomé, 262
Garoupa-verdadeira, 262
Gaudy clown crab, 171
Geodia corticostylifera, 128
Giant sea squirt, 232
Giant triton, 188
Ginglymostoma cirratum, 244
Glasseye, 285
Glassy sweeper, 279

Globivenus rigida, 181
Gnatholepis thompsoni, 266
Gobioclinus kalisherae, 276
Golden gorgonian, 150
Golden sponge, 128
Goldspot goby, 266
Goldspotted eel, 248
Golfinho-de-dentes-rugosos, 328
Golfinho-nariz-de-garrafacomum, 329
Gorgônia, 151
Gorgônia-chicote, 149
Gorgônia-do-atlântico, 151
Gorgônia-dourada, 150
Gorgonian, 151
Gorgônia-vermelha, 149
Green moray, 245
Green puffer, 303
Green sea urchin, 217
Green seaweed, 107, 108
Guajá, 167
Guitarra sepia, 129
Guitar sponge, 129
Gymnothorax funebris, 245
Gymnothorax moringa, 245
Gymnothorax vicinus, 246
H
Haematopus palliatus, 312
Haemulon aurolineatum, 267
Haemulon plumierii, 268
Haemulon steindachner, 268
Hairy blenny, 277
Halichoeres brasiliensis, 271
Halichoeres dimidiatus, 271
Halichoeres poeyi, 272
Halichoeres sazimai, 272
Haliclona vansoesti, 125
Harengula clupeola, 250
Hermit crab, 165
Heterogorgia uatumani, 150
Heteropriacanthus cruentatus, 285
Hidróide, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 159
Hidróide-de-esponja, 159
Hidróide-de-fogo, 153
Hidróide-de-São-Sebastião, 158
Hidróide-encarnado, 154
High-hat, 287
Hippocampus reidi, 297
Hippomonavella brasiliensis, 200
Holacanthus tricolor, 281
Holocentrus adscensionis, 249
Honeycomb cowfish, 301
Honeycomb oyster, 177
Hooded slipper lobster, 170
Horn blenny, 253
Hydractinia sp., 155
Hydroid, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159
Hydrolithon sp., 113
Hyotissa mcgintyi, 177
Hypleurochilus fissicornis, 253
Hyporthodus niveatus, 263
Hypsoblennius invemar, 254
I
Ischnochiton sp., 195
Isognomon bicolor, 181
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J
Jack-knifefish, 286
Jaguareçá-açú, 249
Jaguareçá-listrado, 250
Jellyella sp., 204
K
Kelp gull, 312
Keyhole Limpet, 190
Key worm eel, 247
Knnobed argonaut eggcase, 182
Kyphosus vaigiensis, 269
L
Labrisomus nuchipinnis, 277
Lagarto-de-raso, 248
Lagarto-vermelho, 249
Lagosta-verdadeira, 168
Lancer dragonet, 256
Lantern bass, 291
Larus dominicanus, 312
Latrunculia janeirensis, 129
Lebre-do-mar-ferrugem, 184
Lebre-do-mar-listrada, 185
Leptogorgia punicea, 149
Leptogorgia setacea, 149
Lesma-do-mar, 193
Lesser guitarfish, 244
Limaria sp., 178
Lined sea hare, 185
Lingua-de-lixa, 290
Linguado-arco-íris, 293
Linguado-de-canal, 294
Linha-azul, 286
Lion´s paw scallop, 180
Lírio-do-mar, 213
Lithophyllum sp., 113
Little tunny, 288
Lolipop nudibranch, 187
Longfinned dwarf sea bass, 289
Longfin yellowtail, 257
Longsnout seahorse, 297
Long-spined sea urchin, 216
Lumpy stone crab, 167
Lysmata wurdemanni, 167
Lytechinus variegatus, 217
M
Macaco-das-pedras, 255
Macaco-de-chifre, 253
Macaquinho-cabeça-preta, 258
Macaquinho-comum, 277
Macaquinho-das-algas, 254
Macaquinho-de-vela, 278
Macrocypraea zebra, 189
Macrorhynchia philippina, 153
Madracis decactis, 146
Magnificent frigatebird, 313
Malacanthus plumieri, 278
Malacoctenus delalandii, 277
Mangangá-axila-roxa, 295
Mangangá-cara-lisa, 295
Mangrove oyster, 180
Marachomba-verde, 256
Maria-da-toca-garrião, 277
Maria-da-toca-olhão, 276
Maria-nagô, 287
Marimbá, 292
Marine sponge, 123, 124, 125,
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127, 130, 131
Mariquita-de-orelha-negra, 291
Mariquita-de-penacho, 289
Mariquita-pintada, 291
Marisco, 176, 177, 178, 179, 182
Marisco-caixa-de-jóia, 176
Measled cowrie, 189
Megabalanus coccopoma, 164
Megabalanus tintinnabulum, 164
Megapitaria maculata, 182
Melobesioideae, 114
Menippe nodifrons, 167
Mexilhão, 179
Mexilhão invasor, 181
Michole-de-areia-listrado, 289
Michole-quati, 280
Microcosmus exasperatus, 231
Miniature trumpet triton, 192
Miroró-de-pintas-brancas, 247
Mithrax hispidus, 168
Molly miller, 256
Monoplex parthenopeus, 188
Monostaechas sp., 154
Moréia-de-roseta, 246
Moreia-pintada, 245
Moréia-preta, 246
Moreia-verde, 245
Mottled shore crab, 166
Mulata, 283
Muraena aff. retifera, 246
Muricea atlantica, 151
Mussismilia hispida, 145
Mututuca, 248
Mycale microsigmatosa, 130
Mycteroperca acutirostris, 263
Mycteroperca bonaci, 264
Myrichthys breviceps, 247
Myrichthys ocellatus, 248
N
Nannopterum brasilianus, 314
Naples aeolid, 184
Narcissia trigonaria, 212
Neon, 265
Neotropic cormorant, 314
Newmanella radiata, 165
Nicholsina usta, 273
Nodipecten nodosus, 180
Noronha wrasse, 274
Nudibranch, 185, 186, 190
Nudibrânquio-de-nápoles, 184
Nudibrânquio, 185, 186, 187, 190
Nurse shark, 244
O
Octopus vulgaris, 183
Odontoscion dentex, 287
Ofiuróide, 218
Ofiuróide invasor, 219
Ofiuróide reticulado, 219
Ogcocephalus vespertilio, 251
Olhete-bacamarte, 257
Olho-de-fogo, 285
Ophiactis savignyi, 218
Ophiothela mirabilis, 219
Orange cup-coral, 144
Orangespotted filefish, 300
Orca, 327
Orcinus orca, 327
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Oreaster reticulatus, 212
Orthopristis ruber, 269
Ostra-alada-do-Atlântico, 178
Ostra-de-mangue, 180
Ouriço-de-pontas-brancas, 214
Ouriço-do-mar, 216, 217
Ouriço-do-mar-gigante, 216
Ouriço-lilás, 217
Ouriço-satélite, 215
Oyster, 176
P
Pachycheles monilifer, 169
Pachygrapsus transversus, 166
Padina gymnospora, 111
Pagrus pagrus, 293
Pale anemone, 141
Palythoa caribaeorum, 147
Panopea abbreviata, 177
Panulirus argus, 168
Papagaio-banana, 273
Papagaio-esmeralda, 273
Papagaio-sinaleiro, 275
Parablennius marmoreus, 254
Parablennius pilicornis, 255
Paracentrotus gaimardi, 217
Paraclinus spectator, 278
Paraleucilla magna, 122
Paranthias furcifer, 264
Parazoanthus swiftii, 146
Pareques acuminatus, 287
Pargo-mirim, 264
Pargo-rosa, 293
Paru-fumaça, 281
Pearly razorfish, 276
Peixe-cofre-colméia, 301
Peixe-morcego, 251
Peixe-papagaio-cinza, 274
Peixe-pena-amarelo, 292
Pempheris schomburgkii, 279
Pennaria disticha, 155
Pepino-do-mar-gigante, 218
Peppermint shrimp, 167
Periquito, 270
Perna perna, 179
Perophora regina, 229
Pescada-de-pedra, 287
Petaloconchus varians, 195
Petromica ciocalyptoides, 127
Petromica citrina, 128
Peyssonnelia sp., 115
Phallusia nigra, 224
Phyllangia americana, 143
Piaba-do-mar, 279
Pinguipes brasilianus, 280
Pirá, 278
Pirajica, 269
Piru-piru, 312
Pisania pusio, 192
Planehead filefish, 300
Platypodiella spectabilis, 171
Pleated sea squirt, 234
Pleurobranchus iouspi, 193
Plocamium brasiliense, 115
Pluma porgy, 292
Polvo-comum, 183
Polymastia janeirensis, 130
Pomacanthus paru, 281

Sea anemone, 139, 140, 142, 145
Seadevil, 251
Sea grapes, 106
Sea lettuce, 109
Sea slug, 193
Sea snail, 187, 191
Sea squirt, 235
Sea star, 210, 211, 212
Sea urchin, 214, 217
Seaweed blenny, 254
Senhor-do-engenho, 288
Sergeant-major, 282
Seriola rivoliana, 257
Serranus atrobranchus, 291
Serranus baldwini, 291
Sertularia marginata, 156
Sharptail eel, 247
Siratus senegalensis, 191
Siri-da-pedra, 169
Slate pencil urchin, 215
Snow-flakes coral, 148
Snowy grouper, 263
Sooty sea hare, 184
South american silver porgy, 292
Southern Atlantic sharpnose-puffer, 302
Southern geoduck oyster, 177
Southern right whale, 324
Sparisoma frondosum, 274
Sparisoma tuiupiranga, 275
Spectator blenny, 278
Sphoeroides greeleyi, 303
Sphoeroides spengleri, 303
Spine lobster, 168
Sponge hydroid, 159
Spotfin burrfish, 298
Spotfin hogfish, 270
Spotted goatfish, 279
Spotted moray, 245
Spotted scorpionfish, 295
Spurilla neapolitana, 184
Squirrelfish, 249
Stegastes fuscus, 284
Stegastes pictus, 284
Stegastes variabilis, 285
Steginoporella sp., 205
Steno bredanensis, 328
Stenopus hispidus, 170
Stenorhynchus seticornis, 166
Stephanolepis hispidus, 300
Straight sea whip, 149
Stramonita haemastoma, 192
Striped tube-dwelling anemone, 138
Styela plicata, 234
Stylocheilus striatus, 185
Sula leucogaster, 315
Syacium micrurum, 294
Symplegma rubra, 235
Symplegma sp., 235
Synodus intermedius, 248
Synodus synodus, 249
T
Tedania brasiliensis, 131
Tedania ignis, 131
Telmatactis rufa, 142
Ten-ray star coral, 146
Tessellated blenny, 254
Thalassoma noronhanum, 274

Porkfish, 267
Porquinho-de-pedra, 300
Porquinho-pintado, 299
Prionotus punctatus, 296
Prognathodes brasiliensis, 260
Prognathodes guyanensis, 261
Pronotogrammus martinicensis, 290
Pseudocaranx dentex, 257
Pseudochama cristella, 176
Pseudupeneus maculatus, 279
Ptereleotris randalli, 286
Pteria colymbus, 178
Purplemouth moray, 246
Q
Queen triggerfish, 298
Quiton, 195
R
Ralpharia sanctisebastiani, 158
Red gorgonian, 149
Red grouper, 262
Red-mouthed rock shell, 192
Red parakeet parrotfish, 275
Red porgy, 293
Red seaweed, 115
Red swim crab, 169
Redtail parrotfish, 274
Reef butterflyfish, 260
Reef croaker, 287
Reticulated brittle star, 219
Reticulate moray, 246
Rigid venus oyster, 181
Ringneck blenny, 255
Rock beauty, 281
Rock boring sea urchin, 216
Rock mussel, 179
Roughtongue bass, 290
Rough-toothed dolphin, 328
Rypticus bistrispinus, 290
S
Saberé-amarelo, 285
Saberé-bicolor, 284
Saberé-café-torrado, 284
Salema, 267
Sand diver, 248
Sand dollar, 215
Sand perch, 289
Sand tilefish, 278
Sand zoanthid, 146
Saramonete-pintado, 279
Sarampinho, 254
Sardinha-lage, 250
Sargaço, 112
Sargassum sp., 112
Sargassum vulgare, 112
Sargassum weed, 112
Sargentinho, 282
Sargocentron bullisi, 250
Sargo-verdadeiro, 266
Savigny’s brittle star, 218
Scartella cristata, 256
Scarus zelindae, 273
Schizoporella errata, 205
Scorpaena isthmensis, 295
Scorpaena plumieri, 295
Scorpaenodes tredecimspinosus, 296
Scrawled cowfish, 302
Scyllarides deceptor, 170
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Thesea sp., 151
Thyroscyphus ramosus, 159
Tiger lucine, 179
Titan acorn barnacle, 164
Tomtate grunt, 267
Totó-leopoldina, 253
Trididemnum orbiculatum, 228
Tropiometra carinata, 213
Tubarão-lixa, 244
Tubastraea coccinea, 144
Tubastraea tagusensis, 144
Tursiops truncatus, 329
Twospot cardinalfish, 253
U
Ulva sp., 109
Umbraculum sp., 194
Uraspis secunda, 258
Uva-do-mar, 106
V
Variable wormsnail, 195
Vermetídeo, 195
Vieira, 180
Viola-de-cara-curta, 244
W
Warty umbrella snail, 194
White encrusting zoanthid, 147
White grunt, 268
White trevally, 257
Wormreef porcelain crab, 169
X
Xira-branca, 267
Xyrichtys novacula, 276
Y
Yellow black chromis, 283
Yellowcheek wrasse, 271
Yellowline arrow crab, 166
Yellowtip damselfish, 284
Z
Zapteryx brevirostris, 244
Zelinda’s parrotfish, 273
Zoantídeo-de-areia, 146
Zyzzyzus warreni, 159

BIODIVERSIDADE

Guia de Biodiversidade Marinha
e Mergulho das Ilhas do Rio

BIODIVERSITY

Marine Biodiversity and Diving Guide to the Islands of Rio
O Projeto Ilhas do Rio convida os leitores a conhecerem
resultados de anos de pesquisas científicas nos ecossistemas insulares da região metropolitana do Rio de
Janeiro. Um conjunto de 302 espécies de algas, invertebrados, peixes, aves e cetáceos é apresentado em cerca
de 500 fotografias, revelando a singular biodiversidade
marinha das ilhas. Além disso, esse guia traz preciosas
dicas, mapas e croquis de 10 pontos de mergulho no
Monumento Natural das Ilhas Cagarras, ilhas Rasa e
Cotunduba e arquipélagos das Tijucas e Maricás.
Boa leitura!

Parceiros

Realização

The Ilhas do Rio Project invites the readers to know
the results of years of scientific research in the insular
ecosystems of Rio de Janeiro’s metropolitan region. A
set of 302 species of algae, invertebrates, fishes, birds
and cetaceans is herein presented through almost
500 photographs, revealing the islands’ unique marine
biodiversity. Furthermore, this guide brings precious
tips, maps and sketches of 10 diving sites in Cagarras
Islands Natural Monument, Rasa and Cotunduba
islands, Tijucas and Maricás archipelagos.
Enjoy your reading!

Patrocínio

PEIXES

363

FISH

