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Você sabe quem são os naturalis-
tas? Será que eles estão por toda parte ou são pessoas raras? 
Será que ser naturalista é uma profissão ou uma paixão? Será que 
o naturalista é alguém que torce pela natureza? Ou será alguém 
que brinca com coisas da natureza? Será ele um cientista, que 
pesquisa coisas naturais? Será que você já esbarrou com um de-
les? Será que você é um deles? Será? 

Vamos dar uma dica. As seguintes pessoas foram importantes 
naturalistas: Alexander von Humboldt; Charles Darwin; Maria  
Sibylla Merian; Auguste de Saint-Hilaire; José Bonifácio de Andra-
da e Silva; Manuel Arruda da Câmara; Augusto Ruschi... Pescou?

Ainda não? Então, aí vai uma nova dica: sabe o que existe em 
comum entre as histórias dessas pessoas famosas? Todas eram 
curiosas, apaixonadas pela natureza, com um enorme desejo de co-
nhecer melhor a relação entre os seres vivos e os diversos ambientes 
do mundo. O planeta Terra é lindo, imenso, rico e... abriga vida! 

Cada cantinho de cada ambiente é um convite à exploração e à 
investigação para quem — assim como essas pessoas — tem um 
olhar curioso e amor pela natureza. 

O que move o naturalista, seja ele famoso ou desconhecido, 
criança, jovem ou adulto, é sempre o mesmo combustível: o encan-
to!

Um naturalista pode se dedicar a investigar grandes áreas na-
turais ou apenas a vista de sua janela, o quintal de uma casa ou 
uma praia no litoral sul da Bahia.

Um naturalista pode levar anos só observando, pesquisando, 
investigando. Mas ele também pode ter uma inspiração em um se-
gundo, que vai fazer com que entenda melhor a natureza e nos ensi-

O NATURALISTA,  
O LITORAL  
E O OCEANO
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ne a viver de modo mais gentil e amigável com tudo e com todos.
Todos os seres humanos nascem com curiosidade sobre o 

ambiente onde estão. Afinal, todos nós, quando deixamos as bar-
rigas de nossas mães, chegamos a um lugar onde existem mil 
cheiros, mil sons, milhões e milhões de formas de vida. É tudo 
novo! Está tudo por estrear! Caímos no mundo e o mundo cai 
também dentro de nós! Ele vem ao nosso encontro cada vez que 
respiramos e que mudamos de lugar, trazendo informações e sen-
sações que envolvem todos os nossos sentidos.

Em cada encontro entre um ser humano e o mundo, a curio-
sidade, o interesse e o encanto estão presentes. No coração de cada 
criança vive adormecido um pequeno naturalista, que acorda  
quando escuta o canto de um pássaro, observa formiguinhas cami-
nhando em fila, sente o cheiro da maresia ou deixa os grãos da 
areia fazerem carinho em suas mãos. 

É essa a essência do naturalista que permeia este guia. Convi-
damos você a despertar seu coração naturalista, tenha a idade que 
tiver. Venha aguçar os sentidos conosco, vai ser divertido! Tudo 
que você precisa ter é a curiosidade que já nasceu consigo.

A região que iremos explorar é o litoral sul da Bahia, um lu-
gar muito especial do planeta, no qual o oceano guarda tesouros  
milenares. 

O litoral é onde a terra termina e o oceano se inicia. O limite 
entre um e outro. O litoral é fim e começo, tudo junto e mistura-
do. Quantos mistérios podem existir nesse encontro entre terra e 
ocea no? Quanta vida há no manguezal, na restinga, na faixa de 
areia, na poça de maré e no recife de coral? Quantas relações 
acontecem aqui? Quantos segredos e quantas maravilhas invisí-
veis para uma pessoa “comum” se revelarão aos olhos naturalis-
tas? 

Há muito para investigar e descobrir. Mesmo que você esteja 
em qualquer um desses ambientes por vários dias seguidos, sempre 
haverá um pouco mais a conhecer. Com os sentidos e o coração 
despertos, você vai acabar percebendo algo inédito, curioso, dife-
rente. 

Prepare-se para ativar seus sentidos, atiçar sua curiosidade e 
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“Trabalho de campo”: é assim que um natura-
lista chama suas atividades de observação e investigação nos am-
bientes naturais. É “em campo” que ele observa e coleta as informa-
ções, que mais tarde vai reunir e pesquisar em seu laboratório, 
escritório ou gabinete de estudo (que pode ser simplesmente aquele 
cantinho da casa onde você gosta de ler, escrever, desenhar e navegar 
na internet). 

Um bom dia de campo vale mais que cem dias no escritório! 
Todo naturalista concorda com essa máxima, por isso é bom estar 
preparado.

Antes de visitar um ambiente natural, faça uma lista dos itens 
de que certamente vai precisar (inclua também os que talvez sejam 
necessários) e verifique se está levando tudo consigo. Assim, não 
tem tempo ruim! Bem preparado, você se protege do sol, do frio, 
da chuva, do vento, do chão quente, de mosquitos, da fome, da 
desidratação e de tudo aquilo que poderia prejudicar sua saúde ou 
simplesmente atrapalhar ou dificultar sua vida. Além disso, alguns 
equipamentos podem enriquecer suas investigações e ampliar seus 
sentidos de detetive.

Para um dia de campo no litoral,  
é sempre bom ter consigo alguns 
equipamentos. Veja quais são 
eles nas páginas seguintes.

O QUE LEVAR 
PARA  
O CAMPO?
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Mochila de campo 

Para carregar o que você vai usar, 
é sempre melhor usar uma 
mochila confortável do que uma 
bolsa pendurada em um só 
ombro ou braço. Algumas 
mochilas são impermeáveis, 
outras são levinhas, umas têm 
alças acolchoadas, outras têm 
vários bolsos e compartimentos. 
Escolha bem sua companheira, 
pois ela vai acompanhar você por 
várias horas e por muitos dias. 

Toalha ou canga 

Uma toalha felpuda e macia pode 
servir não só para secar você, mas 
também para proteger algum 
equipamento delicado dentro da 
sua mochila. Escolha uma toalha 
leve e que tenha secagem rápida, 
para ficar com a mochila mais 
livre e menos pesada. A canga 
também é uma ótima opção.

Chapéu ou boné, roupas de proteção solar,  
protetor solar e protetor labial

Geralmente você estará bastante exposto ao sol e à radiação. Mesmo em 
dias nublados, o mormaço pode fazer você se queimar feio se não estiver 
protegido. Use sempre um chapéu com abas largas ou boné para manter 
sua cuca fresca e proteger o rosto da radiação solar. Escolha os protetores 
solares com base mineral, que fazem menos mal à saúde e também aos 
organismos marinhos. Roupas confortáveis, com muitos bolsos, fazem 
toda a diferença também.

Calçado adequado

Dependendo do ambiente e do 
horário em que você vai para o 
campo, o chão pode estar muito 
quente, e no litoral é comum 
topar com organismos ou objetos 
cortantes, por isso é importante 
estar com os pés protegidos. 
Sandálias ou tênis com biqueira  
e boa aderência ajudam a evitar 
machucados por topadas ou 
derrapadas em embarcações  
com piso molhado, por exemplo.

Lupa

Em qualquer ambiente existem 
seres vivos de todos os tamanhos. 
Para conseguir observar aqueles 
bem pequenos ou os detalhes dos 
grandões, é bom ter uma lupa.

Capa de chuva

No litoral sul da Bahia costumam 
ocorrer pancadas de chuva fortes 
e rápidas, que não atrapalham  
as visitas. Quando não temos 
uma capa e nos encharcamos  
em uma chuvarada dessas, 
podemos ficar com frio e nos 
sentir desconfortáveis. Uma boa 
capa, com capuz, não faz volume 
nem pesa na mochila.

Garrafa d’água ou cantil 

Além de ser importante  
hidratar-se bem, também é bom 
cada um ter a própria garrafa 
reutilizável, assim evitamos ter 
que comprar bebidas em garrafas 
plásticas ou latas de alumínio, 
reduzindo a produção de lixo. 
Existem garrafas térmicas muito 
legais também, que mantêm as 
bebidas fresquinhas.

Lanche

Quem consegue se concentrar 
com fome? Imagine ter que 
abandonar uma praia ou uma 
manhã ou tarde de mergulho por 
falta de combustível para o seu 
corpo ou porque sua barriga está 
roncando! É sempre bom levar na 
mochila de campo algumas frutas 
(as desidratadas também são 
ótimas), castanhas ou nozes, 
sanduíches e barrinhas de cereal, 
por exemplo.

Sacola e luvas para 
recolher lixo 

Pode acontecer de você levar um 
lanche e não encontrar uma 
lixeira para colocar os resíduos 
que produzir. Além disso, 
infelizmente, sempre 
encontramos pelo caminho lixo 
deixado por outras pessoas. 
Recolha-o com cuidado (de 
preferência de luvas) para depois 
poder descartá-lo num local 
adequado.

Lanterna

É sempre bom levar uma lanterna 
na mochila, se não tiver um 
celular equipado com uma.  
Caso o passeio se prolongue e 
escureça, você estará preparado! 
Também pode utilizá-la para 
iluminar as áreas sombreadas 
que esteja observando. 

Binóculos  
(de verdade ou de brinquedo) 
Para observar animais, plantas e embarcações que estão longe,  
ou até o borrifo de uma baleia ou a cabeça de uma tartaruga subindo 
para respirar, binóculos ajudam muito! Caso não tenha um equipamento 
desses, você pode fazer um de brinquedo, utilizando, por exemplo, dois 
rolinhos de papel higiênico. Esse brinquedo não tem lentes de 
aproximação, mas ajuda a delimitar o detalhe que você quer observar  
na paisagem e faz você “focar” melhor aquilo que quer observar.

Câmera  
fotográfica ou celular  
(Smartphone) 

Para registrar seus achados, ajuda muito ter uma câmera ou um  
celular para fotografar ou filmar. Às vezes, só analisando uma imagem  
no laboratório ou escritório encontramos um detalhe que não havíamos 
notado em campo. Não se esqueça de carregar suas baterias com 
antecedência e ter bastante espaço disponível para as imagens. 
Dependendo do número de horas que vai passar em campo, uma bateria 
adicional ou um carregador portátil pode também ser importante. 
Celulares muitas vezes têm aplicativos úteis para sua investigação, como 
calculadoras e gravadores de som, além de lanterna. Registrar os sons de 
um animal ou de um ambiente pode ser muito legal também para ajudar 
em seus estudos. E gravar uma mensagem de áudio para outro 
naturalista ou para você mesmo ouvir mais tarde pode ser prático.
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Respirador (Snorkel) 

É um tubo que colocamos na boca 
e nos permite ficar com o rosto 
dentro da água e a respiração 
livre ao mesmo tempo, sempre 
que estamos boiando ou nadando 
bem perto da superfície. Se você 
mergulhar e a água entrar nele, 
não se preocupe, mas tome 
cuidado para não engolir água 
salgada. Quando você retornar 
para a superfície e a ponta do 
respirador estiver fora da água, 
basta dar um sopro bem forte  
no bocal que a água vai ser 
projetada pelo tubinho e você  
vai borrifar como uma baleia, 
voltando a ficar com a  
respiração livre pela boca  
depois que desalagar o 
equipamento.

Tábua de marés 
Sabia que você pode descobrir com antecedência 
como a maré vai estar no dia que está programando 
uma visita de campo? Isso é muito importante, pois  
o sucesso de uma visita à praia, ao manguezal, à 
restinga ou à poça de maré e um mergulho no recife 
de coral depende muito da altura da maré. Para isso 
temos a Tábua de Marés, e o Coral Vivo produz uma 
todos os anos. Nela você pode consultar a maré do 
ano inteiro para a região de Porto Seguro. As marés 
variam de lugar para lugar. Essa previsão é feita por 
meio de cálculos astronômicos complexos, sobre os 
quais não entraremos em detalhes aqui. O legal é 
você saber como ler uma Tábua de Marés, para poder 
planejar bem suas aventuras ao ar livre.

Ela é dividida por meses e dias e, em cada dia,  
há geralmente quatro horários, que marcam os picos 
das marés, ou seja, quando elas estão mais altas e 
mais baixas naquele dia. Perceba que a maré leva  
6 horas para subir e 6 horas para descer. Observe 
também que em alguns dias ela está mais alta e mais 
baixa e em outros dias nem tanto. Esse movimento é 
influenciado pela Lua, cujas fases aparecem também 
na Tábua de Marés. Explore bastante a sua, não só 
para programar sua atividade, mas também para 
aprender mais sobre o assunto; procure por padrões 
e detalhes. Ah… e nunca se esqueça de comparar as 
informações com a realidade! Os pescadores, por 
exemplo, conhecem a maré na prática e, assim, nem 
precisam consultar uma Tábua de Marés. Converse 
com eles sobre isso, pois temos muito a aprender com 
as pessoas que vivem no mar.

Roupa de mergulho

Pode ser de lycra ou de neoprene 
e serve para manter o corpo mais 
aquecido e protegido do sol, de 
arranhões, de esbarrões em 
águas-vivas e outros seres que 
produzem toxinas. Quanto maior 
a espessura da roupa, mais ela 
mantém o calor do corpo, mas 
também maior a flutuação.  
Por isso, quando usamos roupas 
grossas de mergulho, às vezes 
precisamos amarrar um cinto  
de lastro (peso) para conseguir 
afundar com facilidade.

Botinhas de neoprene  
ou antiderrapantes

As botinhas de neoprene podem 
ser utilizadas com ou sem as 
nadadeiras. Elas protegem a pele 
dos pés da formação de bolhas  
e também de esbarrões em 
superfícies cortantes ou seres 
urticantes, como as águas-vivas. 
Em águas mais frias, servem 
também para aquecer. As botas  
e sapatos antiderrapantes podem 
ser muito importantes também, 
dependendo de onde você for 
caminhar, para a sua proteção.

Máscara

Como nossos olhos não são adaptados 
para a visão dentro da água, precisamos 
desse equipamento para enxergar tudo 
bem direitinho, pois ele deixa uma 
camada de ar entre o visor e nosso rosto. 
Se entrar água na máscara, o efeito mágico 
dela desaparece e voltamos a ver tudo 
embaçado. Por isso é importante não permitir que a máscara alague. 
Toda máscara de mergulho vai se moldando ao nosso rosto com o tempo 
de uso, por isso é bom cada um ter a sua, assim a chance de alagamento 
vai se reduzindo. Outra dica é não deixar a máscara muito apertada nem 
muito frouxa na cabeça, e manter a tira que a segura acima das orelhas,  
mais perto do topo da cabeça do que do pescoço.

Nadadeiras

Também chamadas de pés de 
pato, aumentam o impulso e 
ajudam muito nos mergulhos. 
Nem todos os lugares permitem  
o seu uso, porque elas podem 
esbarrar em organismos frágeis 
ou levantar muita suspensão 
(areia e pequenos detritos) na 
água. Antes de mergulhar num 
parque marinho, informe-se  
se é permitido ou não usar  
nadadeiras. 

EQUIPAMENTO BÁSICO DE MERGULHO 

Máscara, respirador, nadadeiras, botas de neoprene ou 
antiderrapantes e roupa de mergulho (ou uma roupa mais fina, de 
proteção contra a radiação ultravioleta) são itens essenciais para 
observar o fundo do mar! Abaixo listamos o que você poderá utilizar.  
Uma dica muito importante é treinar o uso de qualquer equipamento 
de mergulho em um ambiente confortável e controlado, como uma 
piscina, antes de se aventurar com ele na natureza. Assim, você poderá 
se familiarizar com o que vai usar e treinar bastante para se sentir 
seguro. Quando for mergulhar no mar, lembre-se de começar em águas 
calmas e rasas, a fim de ganhar confiança e técnica para locais em que 
o mar pode estar mais agitado ou com mais correnteza. Ao fim de um 
dia de campo, todo o equipamento usado no mar deve ser lavado com 
água doce, para a retirada do sal.

Guias de campo e de identificação  
de invertebrados e peixes do Coral Vivo

É muito bacana quando você vê um organismo no ambiente e consegue 
descobrir o nome dele utilizando esse tipo de material de referência.  
Os guias ajudam a treinar a sua memória e a se lembrar de informações  
e detalhes que podem ser úteis na sua investigação. Eles são ótimos 
também para tirar dúvidas e trocar ideias com outros naturalistas;  
é sempre mais fácil conversar sobre imagens do que sobre descrições. 
Estudar os guias com seus amigos e familiares antes de ir a campo é uma 
atividade divertida e enriquecedora, pois cada pessoa pode reparar  
num detalhe diferente. 

Caderno de campo e lápis 

Todo naturalista tem um caderno de campo. Nele você deve anotar e 
desenhar aquilo que achar mais interessante na sua jornada no ambiente 
natural. Lápis são melhores que canetas, pois coisas escritas por certas 
canetas podem borrar se molhadas e, afinal, você está no litoral e às vezes 
também exposto à chuva. O caderno e um punhado de lápis têm uma 
vantagem enorme sobre dispositivos e suportes eletrônicos: não têm 
pilhas ou baterias que possam acabar! Por isso são tão importantes.
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A LÍNGUA DO 
NATURALISTA 
E OS NOMES 
CIENTÍFICOS

Agora vamos conhecer melhor os dife-
rentes ambientes marinhos e costeiros e alguns seres que vivem 
neles. Um mundo fascinante que vai despertar o naturalista que 
existe em todos nós!

Para isso, vamos muitas vezes falar aqui na “língua da ciência”, 
usando termos e nomes que os cientistas e naturalistas usam. Não 
se assuste caso não conheça algumas palavras; pelo contrário, use 
sua curiosidade para aprender com elas também. Aos poucos, você 
vai se familiarizar com elas e começar a falar a língua da ciência 
sem nem perceber!

Você já brincou, por exemplo, de se comunicar na “língua do 
pê” ou por sinais? No começo parece difícil, né? Mas depois que a 
gente aprende um código novo para se comunicar, é uma maravi-
lha conversar com quem também o conhece.

Pois nós vamos mergulhar, daqui em diante, na “língua dos 
naturalistas”, que pode ser novidade para você, mas logo vai fazer 
parte da sua vida, incrementando seu vocabulário, ampliando seus 
horizontes, fazendo você se sentir da turma de Darwin e da turma 
dos pesquisadores do Coral Vivo!

Uma das novidades que este guia talvez lhe apresente é o nome 
científico das espécies. Composto por duas palavras em latim  
(a primeira iniciando com maiúscula e a segunda, minúscula), 
escrito em itálico ou sublinhado, ele é usado por naturalistas do 
mundo todo para se referir a um ser vivo que já tenha sido descri-
to pela ciên cia. Não importa sua língua nem sua nacionalidade, 
não importa em que lugar ou século ele vive ou viveu, quando um 
naturalista ou cientista se refere a um bicho ou a uma planta, se 
disser o nome científico, todos os seus colegas vão entender de 
quem exatamente está falando. Não é o máximo?

Essa questão é superimportante até para quem fala a mesma 
língua, sabe por quê? Porque os nomes comuns, ou apelidos dos 
bichos e plantas, variam de região para região, e isso pode dar a 
maior confusão!

Que bicho é esse? Que planta é essa? Quando formos falar dos 
seres vivos daqui em diante, além de mencionar seus nomes co-
muns, vamos também citar o nome científico de cada um deles. No 
início, isso pode causar estranheza, é cada “palavrão” esquisito que 
pode até assustar você. Mas não ligue nem tente entender ou deco-
rar esses nomes logo na primeira vez que os ler. Aos poucos, à 
medida que você for se acostumando com eles, verá que delícia é 
mergulhar na língua da ciência e se comunicar por ela. Bora lá? 
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Mangue-preto

MANGUEZAL

O manguezal é um dos ambientes da mata Atlântica. É 
um ecossistema de transição entre a terra e o mar. Desenvolve-se 
especialmente na beira dos canais das lagoas e dos rios que desem-
bocam no oceano. Seu relevo é plano e ele sofre bastante influência 
das marés. Quando a maré enche, o nível da água no manguezal 
fica mais alto e a água torna-se mais salgada. Quando a maré bai-
xa, o nível da água fica mais baixo e ela torna-se mais doce. Todos 
os organismos que vivem ali precisam estar adaptados a essas mu-
danças de altura e salinidade, que acontecem todos os dias. O solo 
do manguezal, constituído por materiais trazidos pelas águas do 
rio, como folhas, areia e terra, é uma lama macia e rica em nutrien-
tes.

A vegetação desse ambiente é composta por poucas espécies 
de árvores, que atingem no máximo 20m de altura. No Brasil, são 
apenas três: o mangue-vermelho (Rizophora mangle), o mangue-
-preto (Avicennia schaueriana) e o mangue-branco (Laguncula-
ria racemosa).

As árvores de mangue têm uma estrutura curiosa, especialmen-
te adaptada para a vida entre as marés. Suas raízes são aéreas — fi-
cam para fora do solo, e servem como escoras para os troncos. Além 
disso, em suas folhas há glândulas que expulsam o excesso de sal que 



poderia fazer mal às plantas.
As árvores do manguezal também têm um jeito especial de se 

reproduzir. Para aumentar a chance de suas sementes germina-
rem, crescem em forma de uma lança pontuda nos galhos, de onde 
despencam ao ficarem maduras. Quando as sementes caem na 
maré baixa, já se fincam na lama, prontas para crescer. Elas costu-
mam ser encontradas nas praias do sul da Bahia, para onde são 
levadas pelos rios. Ali, as crianças as conhecem como “canetas-do-
-mar”, pois brincam com elas de escrever e desenhar na areia.

Os animais que vivem no manguezal também estão adapta-
dos ao vaivém das marés. Há aqueles que moram na lama, como 
os caranguejos; os que podem ser encontrados grudados nas 
raízes do mangue, como as ostras; os que vivem na água e usam 
o emaranhado de raízes como esconderijo ou local de reprodu-
ção, como os cavalos-marinhos; e os que ficam apenas na parte 
seca das árvores, como as aves, as cobras e o guaxinim (Procyon 
cancrivorus), um mamífero muito carismático que também é 
conhecido como mão-pelada. O manguezal é chamado de berçá-
rio marinho, pois muitas espécies que vivem no oceano se repro-

Mangue-vermelho 

Mangue-branco
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Robalo 
Centropomus undecimalis

Também conhecido como camurim,  
é um peixe comum no manguezal. 
Seu corpo é alongado, de cor prateada, 
e pode medir até 1,2m. Os robalos 
deixam o oceano e sobem os rios para 
se reproduzir, especialmente nos 
meses de inverno. Em águas rasas, as 
fêmeas colocam os ovos sobre a areia, 
em seguida chegam os machos, que 
lançam seus gametas em cima deles 
para fecundá-los. Os filhotes crescem 
no manguezal, de onde saem para 
povoar o litoral. Durante o período de 
reprodução, sua pesca é proibida.  
Fora dessa época, chamada de “defeso”, 
o robalo é pescado para alimentação e 
comércio, pois sua carne branquinha  
e saborosa é muito apreciada.

Mero
Epinephelus itajara 

Conhecido como “o senhor das pedras” e também chamado de 
canapu, o mero é um peixe muito dócil que, na fase adulta, pode 
medir até 3m e pesar mais de 400kg! É no manguezal que nascem e 
vivem os seus filhotes. As marés trazem os ovos desses peixes, que 
vivem em águas costeiras, para um ambiente fértil e protegido. 
Quando crescem, voltam para mar aberto e vão povoando a costa. 
As pintinhas que esses peixes têm na cara e no corpo são 
diferentes em cada indivíduo, o que ajuda a identificar um por um. 
O mero é um gigante tranquilo que pode viver mais de 40 anos.  
Em geral, vive sozinho, mas, em épocas de reprodução, forma 
grandes grupos. Nesse período, infelizmente, torna-se alvo fácil 
para a captura. Por já ter sido muito caçado, o mero encontra-se 
ameaçado de extinção. Foi o primeiro peixe no Brasil a ganhar uma 
lei de proteção própria: sua pesca é proibida em todo o país. 

Lambreta 
Phacoides pectinatus

É uma espécie de molusco (animais de corpo 
mole, como a lesma e o caramujo), que vive 
dentro de uma concha dupla, da mesma forma 
que as ostras e os mexilhões. Assim como  
o sururu (Mytella charruana), a lambreta vive 
enterrada na lama ou em bancos de areia.  
O único sinal de sua presença no ambiente  
é um risquinho na lama, que marca o final do 
túnel onde ela está. Na maré cheia, a concha  
se abre para que ela se alimente de seres 
microscópicos que vivem na água. Na maré 
baixa, quando a lama seca, a concha se fecha 
para evitar que o molusco se desidrate  
e morra ressecado. 

Socó-caranguejeiro
Butorides striatus 

Também conhecido como socozinho, essa ave é muito comum nos 
manguezais do sul da Bahia. Pode ter até 36cm de altura. Suas pernas são 
amareladas e, no topo da cabeça, tem um topete azulado, que se arrepia 
quando ele fica agitado. Alimenta-se, como o próprio nome diz, de 
caranguejos, mas também de peixes, insetos aquáticos e outros pequenos 
animais. Faz ninho com gravetos no topo das árvores de mangue e pode 
colocar de 3 a 4 ovos por ninhada.

Garça-branca 
Egretta thula 

É uma ave muito elegante e comum. Tem pernas, asas e pescoço longos e 
penas branquinhas. Alimenta-se principalmente de peixes e está sempre à 
espreita na beira d’água em busca de alimento. Faz ninho com galhos secos  
em cima de árvores, onde coloca de 3 a 7 ovos. Nos manguezais do sul da Bahia 
também é possível ver outras espécies de garças, como a garça-azul  
(Egretta caerulea) e a garça-negra (Egretta gularis).

Caranguejo-uçá 

Caranguejo-aratu 

Quando vão se reproduzir, eles se deslocam das beiras dos rios e lagoas para o mar. As fêmeas carregam seus 
ovinhos até o oceano, onde vão se transformar em larvas. Essa caminhada é chamada de “andada”. Por ser um 
momento de reprodução, é proibido capturar os caranguejos nesse período, já que cada fêmea pode carregar 
milhares de ovinhos. Algumas espécies são capturadas por catadores para sua alimentação e também para 
comercialização, fora da época do defeso (fora da época da reprodução).

Caranguejo 

Várias espécies de caranguejos vivem no 
manguezal, como o uçá (Ucides cordatus),  
o aratu (Goniopsis cruentata) e o guaiamum 
(Cardisoma guanhumi). Eles passam a maior 
parte do tempo em tocas que cavam na lama, 
ajudando na aeração do solo. Alimentam-se 
principalmente das folhas do mangue depois 
que elas caem e começam a apodrecer. 

Guaiamum 

Mexilhão

Fêmea carregando ovos Ciclo de vida do caranguejo: ovo – larva – adulto

Lambreta 



25

A restinga é um ambiente que faz parte da 
mata Atlântica. Assim como o manguezal, é um ecossistema de 
transição entre a terra e o mar. Tem um relevo mais ou menos pla-
no, que sofre muita influência do mar, pois se situa logo depois da 
praia. Seu solo pode ser composto de materiais variados, vindos da 
praia, dos rios e até de lagoas.

As plantas da restinga podem ser desde baixinhas e rasteiras 
até árvores maiores. Elas são muito importantes, pois formam 
uma espécie de rede no solo, ajudando a prender a areia quando o 
mar está forte ou quando a maré fica muito alta. Sem essa vegeta-
ção, a força das ressacas poderia destruir tudo à sua frente, até 
mesmo muros ou casas próximos da praia.

A fauna e a flora da restinga são ricas e variadas. Elas desenvol-
veram mecanismos que favorecem a vivência em um ambiente 
quente, com muito vento, pouca água e solo pobre e muito instá-
vel.

Podemos dizer que as restingas são como um jardim comestí-
vel. Lá encontramos vários alimentos nutritivos para os animais e 
para os seres humanos. Algumas plantas desse habitat têm folhas 
grossas e espinhosas, que as ajudam a perder menos água.

Muitos animais vivem na restinga, de insetos a mamíferos. 
Eles dependem da vegetação para se alimentar e se proteger. As 
tartarugas-marinhas, por exemplo, desovam nesse ecossistema e 
assim, muitas vezes, abrigam seus ovos no meio da vegetação, evi-
tando que as ondas os levem para o mar. Outros habitantes co-
muns da restinga são os caranguejos. Muitas aves vivem ali, como 
sabiás, beija-flores, corujas, entre outros. Algumas aves migrató-
rias também usam esse ambiente para descansar após voos longos 
e para se alimentar, como os maçaricos.

A restinga é prejudicada pela expansão das cidades, que têm 
transformado suas extensas matas em áreas urbanas. Várias espé-
cies de sua fauna e flora estão em extinção. Por isso, atualmente,  
a conservação e a recuperação do que sobrou dela são importantes 
e urgentes.

RESTINGA
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Maria-farinha
Ocypode quadrata

Caranguejo também conhecido como espia-maré, grauçá, 
caranguejo-fantasma e papa-defunto! Tem corpo quadrado 
de cor branca-amarelada, que o faz ser confundido com a 
areia. Corre muito, deixando rastros, e balança os olhinhos, 
que parecem dois palitos de fósforo. No seu habitat é 
comum ver um buraco na areia, a porta da sua toca, que 
pode chegar a mais de 1m de profundidade. Quando o sol 
está muito quente, ele tapa essa abertura, para refrescar 
sua casa. Por ter brânquias, precisa da água do mar para 
respirar. Alimenta-se de peixes ou de outros animais 
mortos, plantas e até de restos de comida deixados na 
praia. Sua presença indica um ambiente saudável. 
Infelizmente, vem desaparecendo por causa da poluição ou 
porque algumas pessoas destroem suas tocas construindo 
casas, fincando barracas de praia ou andando de moto  
e quadriciclo sobre elas.

Clúsia
Clusia hilariana 

É uma das árvores mais comuns 
nas moitas das restingas. Produz 
uma seiva leitosa e pode chegar  
a 8m de altura, criando sombras 
bem-vindas nesse ambiente de 
temperaturas elevadas.  
Suas folhas são duras, ovais e 
recobertas por uma cera, que as 
torna brilhantes e impermeáveis. 
As flores brancas, com pétalas  
de base rosada, são lindas.  
Seus frutos ovais são tóxicos,  
mas suas sementes não, sendo 
comidas pelos pássaros, que, 
assim, ajudam a espalhar essa 
árvore para outras áreas.

Aroeira
Schinus terebinthifolius 

É uma árvore de tamanho  
médio, também conhecida  
como pimenta-rosa, cambuí ou 
fruto-do-sabiá. Tem folhas e flores 
vermelhas pequenas, muito 
aromáticas. Seus frutinhos, 
quando maduros, são de um tom 
de vermelho bem forte. A aroeira 
tem muitas utilidades. Os frutos 
são pimentas que não ardem na 
boca, muito gostosos, usados na 
culinária de vários lugares,  
e servem de alimento para várias 
aves. Ela também é importante na 
medicina popular, indicada no 
tratamento de várias doenças, 
como artrite e reumatismo, e é 
boa contra febre e para cicatrizar 
machucados. Além de tudo isso, 
oferece uma sombra gostosa e 
flores apreciadas pelas abelhas, 
que fazem dela um mel de ótima 
qualidade.
 

Salsa-da-praia
Ipomoeapes-caprae 

Também conhecida como batata-da-praia ou pé-de-cabra. Essa planta 
tem lindas flores cor-de-rosa com manchas roxas, em forma de trombeta, 
que são frágeis e duram pouco tempo. Seu caule estende-se pelo terreno 
arenoso. É uma planta muito importante para a manutenção da restinga, 
porque ajuda a prender a areia nesse ambiente. Nas suas raízes sempre 
há uma parte principal, de onde brotam outras menores. Elas formam 
“batatinhas”, que são comestíveis e podem ser usadas para fazer farinha. 
A salsa-da-praia também é utilizada na medicina popular devido às suas 
propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Maçãzinha-da-praia 
Chrysobalanus icaco 

Também chamada de guajiru,  
é um arbusto que pode medir  
até 3m de altura. Suas flores são 
muito bonitas e nascem durante 
quase o ano todo, assim como os 
frutos, que parecem maçãzinhas. 
Esses frutinhos têm cores 
variadas, indo do branco-rosado 
até o arroxeado, e muitos animais 
adoram se alimentar deles, 
inclusive os seres humanos.  
A maçãzinha-da-praia tem  
só uma semente, que pode ser 
comida crua ou usada para  
fazer geleias e doces  
em calda.
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Quando pensamos em ir à praia, logo 
imaginamos uma faixa de areia deserta, onde colocaremos nossos 
pertences — cangas, cadeiras, guarda-sóis, etc. — para depois re-
pousar e desfrutar do sol e do mar. Mas a areia de uma praia rara-
mente é deserta! Quanto mais despovoadas de gente e mais livres 
dos impactos que provocamos na natureza, mais as areias podem 
fervilhar de vida. Se repararmos bem, perceberemos que as areias 
das praias são ambientes habitados por muitos seres vivos, e tam-
bém repletos de vestígios de animais que já morreram e de rastros 
de seres que andaram por elas.

A maré influencia diretamente esse ambiente: quando ela está 
cheia, a faixa de areia fica menor; já quando a maré baixa, a faixa 
se alarga. Como muitos sabem, há vários tipos de praia. Elas po-
dem ser extensas ou curtas; com faixas de areia largas ou estreitas; 
de areia fina ou grossa, fofa ou compacta; íngremes ou planas; ex-
postas a mares calmos ou bravios; atingidas pela arrebentação ou 
protegidas por recifes. 

O que a maioria de nós desconhece é que, entre os grãos de 
areia, existe uma grande diversidade de formas de vida, e muitas 
delas só podem ser vistas ao microscópio ou em lupas de laborató-
rio! Adaptados para viver no espaço entre os grãos, esses organis-
mos pequeninos variam de tamanho e formato. Existem pesquisa-
dores especialistas em estudar esses animais, conhecidos como 
“meiofauna” ou “organismos intersticiais” (nome complicado para 
bichinhos curiosos). 

FAIXA  
DE AREIA



30 31

Em algumas épocas do ano, em determinadas praias, podemos 
observar com facilidade muitos organismos “arribados”, trazidos 
para fora d’água por marés muito altas ou pelo mar agitado. Os 
mais comuns são as algas, que ficam boiando na superfície do mar 
ou que são arrancadas do fundo pela força dos ventos e das ressa-
cas. 

Algas fazem fotossíntese, mas têm características que as dife-
renciam das plantas que vivem em terra. São organismos muito 
diversos: formadas por uma ou várias células, microscópicas ou 
macroscópicas, verdes, pardas, vermelhas ou azuis. Ocorrem no 
mundo todo, há bilhões de anos, tanto na água do mar quanto em 
água doce, e são responsáveis por grande parte do oxigênio da at-
mosfera. Algumas crescem fixas sobre rochas e recifes, outras vi-
vem na coluna de água. As algas também fazem parte da base da 
alimentação de diversos animais herbívoros.

No sul da Bahia, nas marés baixas, as faixas de areia das praias 
podem ficar cobertas de verdadeiros tapetes de algas arribadas.  
Algumas pessoas acham que isso é sujeira, mas não é. A alga pre-
dominante nesses amontoados geralmente é o sargaço, porém vá-
rias outras espécies de algas e outros organismos estão misturados 
ali. (Contudo, infelizmente às vezes há até mesmo lixo produzido 
pelo ser humano!) 

Coral rolado 

Como o sul da Bahia é o local  
mais rico em recifes de coral de 
todo o oceano Atlântico Sul, 
é comum encontrarmos 
esqueletos de corais rolados nas 
areias das praias. Nesse caso, os 
corais não estão mais vivos, seus 
tecidos já se degradaram e 
restaram apenas os esqueletos 
calcários. Dependendo do tempo 
que permaneceram à deriva nas 
águas do mar, podem chegar às 
praias tão desgastados que já não 
conseguimos ver o formato dos 
coralitos (esqueleto de cada 
indivíduo que forma a colônia de 
coral). Sua aparência fica parecida 
com a de uma pedra branca, às 
vezes ainda com algumas marcas 
de coralitos. Mesmo tratando-se 
de esqueletos apenas, não 
devemos retirá-los de onde os 
encontramos, pois ainda servem 
de abrigo para outras formas de 
vida. Seu desgaste natural 
contribui para a formação da 
areia e o cálcio volta para a água 
do mar, ajudando muitos seres a 
formar suas conchas ou 
carapaças.

Pepino-do-mar arribado

Esqueleto de coral arribado

ALGAS ARRIBADAS
As algas que encontramos amontoadas boiando  
na beira da praia ou caídas sobre a areia são 
chamadas de “arribadas”. Se olharmos 
cuidadosamente, podemos ver a diversidade de 
organismos nesses tapetes: desde diferentes espécies 
de algas a esqueletos de corais-pétreos e de 
gorgônias, conchas de vários tipos de moluscos e até 
alguns animais ainda vivos, e outros que já foram 
arrancados do seu habitat e têm poucas chances  
de sobreviver em um ambiente seco, como a aplísia 
(lesma-do-mar) e o pepino-do-mar.

Corais e gorgônias arribados

Lesma-do-mar arribada
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Alga calcária 

Também chamada de “rodolito”, 
as algas calcárias que vivem soltas 
no fundo do mar muitas vezes 
são trazidas para as praias por 
ressacas e pela maré alta.  
Depois de mortas, podem ser 
facilmente confundidas com 
corais rolados, porque possuem 
estruturas de cálcio e, por isso, 
são duras e parecidas com 
esqueletos de corais. Porém,  
ao contrário deles, têm uma 
textura bem lisa. Quando ainda 
estão vivas, as algas calcárias 
apresentam coloração rosada ou 
arroxeada. 

Tartaruga-marinha 

Esse réptil carismático passa a vida toda no mar. A única exceção acontece 
quando as fêmeas precisam desovar: nessas ocasiões, elas deixam a água  
e vão até as praias onde nasceram para fazer ninhos e criar uma geração  
de tartaruguinhas. Essa subida geralmente acontece no fim da tarde e início  
da noite. As fêmeas cavam um buraco fundo na areia com as patas traseiras,  
onde depositam de 100 a 150 ovos. Depois, tapam-no cuidadosamente  
e voltam para o mar, deixando o sol chocar os ovos. A intensidade  
do calor influencia o sexo das tartaruguinhas que irão nascer: em areias 
quentes (acima de 30°C) desenvolvem-se mais fêmeas, enquanto as 
temperaturas mais amenas (abaixo de 29°C) produzem mais machos.  
Depois de 40 a 60 dias, dependendo da espécie de tartaruga-marinha,  
da temperatura do ar e da umidade nesses dias, os ovos eclodem e os filhotes 
nascem e caminham na direção do mar. As espécies que desovam mais 
comumente no sul da Bahia são: tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), 
tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) e tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). 

Sargaço 
Sargassum spp. 

Alga parda de diferentes espécies que costuma crescer fixa às rochas e 
recifes, mas também pode viver flutuando à deriva na superfície do mar, 
onde forma grandes concentrações. O sargaço é formado por um ramo 
central, cuja base pode se fixar em algum substrato, que cresce  
como um tipo de galho que se divide em ramos laterais  
achatados, parecidos com folhas. Os ramos possuem bolinhas  
cheias de ar (vesículas) que os ajudam a boiar e a ficar esticado  
em vez de enrolado. Quando os sargaços são levados para as praias  
e morrem, podemos encontrar um monte dessas bolinhas soltas e,  
ao pisarmos nelas, as estouramos. Eles são usados para matar parasitas  
e fungos nas plantações e também como fertilizante na agricultura.  
Além disso, podem-se extrair substâncias para uso farmacológico, 
alimentar e cosmético.

Minhoca-do-mar 

Também conhecidos como “poliquetos”, são vermes aquáticos que  
possuem o corpo comprido e anelado, coberto de cerdas (pelinhos), que 
os ajudam a se locomover. Esse formato lhes permite viver entre os grãos 
de areia, por isso são parte importante da meiofauna. Por se deslocarem 
sempre nos espaços entre os grãos, normalmente não são vistos por nós. 
Há espécies de minhocas-do-mar que formam tubos e outras que moram 
no mar, fixas sobre rochas e recifes de coral. Estão entre os invertebrados 
mais abundantes no ambiente marinho e servem de alimento para 
diversos organismos.

OstraCaranguejo-ermitão

Conchas diversas

Spirula spirula

Concha

Estrutura calcária produzida por bichos chamados moluscos (animais  
de corpo mole), que vivem dentro dela para se proteger de predadores. 
Existe uma diversidade enorme de tamanhos, formatos, espessuras  
e cores de conchas, variando de acordo com a forma de vida típica de 
cada espécie de molusco. Há conchas únicas, como as dos caramujos,  
e conchas duplas como as das ostras. Mesmo depois que o molusco 
morre e a concha fica vazia, ela é importante para o meio ambiente. 
Muitas servem de “casa” para caranguejos-ermitões ou simplesmente  
de proteção para outras formas de vida. É por isso que nunca devemos 
retirar as conchas das praias, nem vivas nem vazias, por mais belas  
que possam ser! 
 Existe também um tipo de concha delicada e diferente, com forma 
espiral, bem branquinha por fora e perolada por dentro, que de vez em 
quando aparece nas praias do sul da Bahia: a Spirula spirula. Trata-se da 
concha interna de uma espécie de lula (que também é um molusco) que 
possui luz própria (bioluminescência) e vive em águas profundas, por isso 
raramente é vista. Quando essa lula incrível morre, sua concha acaba 
sendo trazida para a praia. 

Tartaruga-de-pente 

Tartaruga-cabeçuda
Tartaruga-oliva



Encalhar, de acordo com o 
dicionário, significa “fazer 
dar em seco”. Um encalhe 
ocorre quando um ou mais 
animais aquáticos vão 
parar na areia ou em 
outros locais secos do 
litoral e do leito dos rios. 
Isso pode acontecer com 
bichos mortos ou vivos. 
Mas por que eles 
encalham? O que devemos 
fazer quando encontramos 
um animal encalhado?

Carcaças de animais 
mortos são levadas a 
encalhar pela força das 
correntes, dos ventos e  
das marés. O mesmo pode 
acontecer com animais 
vivos quando adoecem ou 
se enfraquecem ou porque 
se desorientam e ficam 
exaustos ao fugir de 
predadores: um filhote  
de baleia, por exemplo, 
pode encalhar cansado  
e machucado após ser 
perseguido por uma orca 
(Orcinus orca). Uma causa 
interessante de encalhes 
de golfinhos são as 
chamadas “armadilhas de 
maré”: às vezes, eles vêm 
caçar cardumes em águas 
rasas e, se a maré vaza 
muito rápido, podem 
acabar presos fora da água. 

Muitos são os motivos  
que levam um ou mais  
animais vivos a encalhar. 
Na maior parte das vezes  
é difícil detectá-lo. O certo, 
porém, é que, quando 
qualquer animal encalha 
vivo, provavelmente está 
doente ou em sofrimento. 

A primeira coisa que 
devemos fazer quando 
encontramos um animal 
encalhado, esteja vivo ou 
morto, é manter distância  
dele e pedir que as outras 
pessoas façam o mesmo.  
É muito importante 
também não tocar nele 
(para evitar contaminação 
com vírus e bactérias que 
possa ter). 

A melhor providência  
a tomar é acionar os 
órgãos competentes para 
lidar com o encalhe. 
Existem pessoas treinadas 
e preparadas. Ao entrar em 
contato com o pessoal que 
trabalha com isso, você 
deve passar o máximo  
de informações possível 
para que possam chegar 
rapidamente levando  
o equipamento  
necessário.

Se puder, registre tudo 
com fotos e vídeos, de 
vários ângulos, para 
facilitar a identificação  
da espécie encalhada  
e contribuir com os 
pesquisadores. Uma dica 
bacana é colocar algum 
objeto (como um chinelo, 
por exemplo) ao lado do 
animal na hora de 
fotografá-lo, pois assim 
criamos uma referência 
para estimar o tamanho  
do animal. 

No sul da Bahia, é mais 
comum encontrar 
encalhados golfinhos e 
baleias (mortos ou vivos)  
e tartarugas-marinhas 
(mortas).

Os procedimentos variam 
muito de acordo com o 
animal e com seu estado 
de saúde. Quando vivos, 
geralmente tenta-se 
devolvê-los ao mar, o que 
pode ser uma tarefa bem 
difícil dependendo do 
tamanho dos bichos.  
No caso de animais já 
mortos, os especialistas 
fazem uma investigação, 
colhendo o máximo 
possível de dados e 
material biológico  
para descobrir o que 
provocou as mortes.

ENCALHES
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Todos os dias, duas vezes por dia, a 
maré sobe e desce. As áreas do litoral que, na maré cheia, estão 
cobertas de água e, na maré baixa, afloram e ficam expostas ao ar 
formam o que chamamos zona entremarés, no limite entre a praia 
e o mar.

Quando a maré seca, a água empoçada entre os recifes e a areia 
cria piscininhas naturais ou poças de maré, recantos especiais para 
se apreciar várias formas de vida, animais e algas que precisaram 
desenvolver habilidades especiais para resistir à falta de água (des-
secação) e também ao calor dos dias mais quentes. Apesar dessas 
condições extremas, a zona entremarés é uma área rica em biodiver-
sidade, por ser local de alimentação e berçário para vários seres 
marinhos.

Nessas poças moram anêmonas-do-mar, que são animais que 
parecem flores; esponjas, que podem formar tapetinhos que reco-
brem as superfícies duras das poças; ermitões e caranguejos, que 
limpam as piscinas se alimentando de restos de alimento que encon-
tram. Outros animais como ouriços-do-mar, estrelas-do-mar, cama-
rões-pistola e peixes coloridos também são comuns nesses ambien-
tes.

Alguns pequenos caranguejos e caramujos ficam escondidos 
nas fendas dos recifes e das poças ou passeiam sobre o fundo das 
tocas. Outros, como as cracas, guardam água dentro de si para 
resistir ao calor quando a maré seca.

As poças mais próximas do mar ficam na zona em que batem 
as ondas, onde não é fácil sobreviver. Os animais e algas que vivem 
nessa faixa têm maneiras próprias de se fixar no fundo e nas pare-
des das poças, para resistirem ao impacto das ondas e não serem 
levados para fora de seu ambiente. Ali, às vezes, algumas algas são 
jogadas de um lado para outro, mas não arrebentam nem sofrem 
com o calor, porque produzem, em toda a sua superfície, uma 
substância que as mantém flexíveis e lubrificadas.

Apesar do fácil acesso às poças de maré, precisamos ter cuida-
do para não perturbar os seres que vivem nelas. Devemos nos 
aproximar devagar, sem pisar dentro das piscinas, e em silêncio, 
para observar os animais sem espantá-los. Não devemos retirar os 
animais e algas dos seus lugares, nem mesmo da água, pois o equi-

POÇA  
DE MARÉ
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Alface-do-mar
Ulva lactuca 

Também conhecida como ulva, 
esta alga verde é consumida em 
certos lugares do mundo, crua ou 
cozida. É muito importante para 
outros seres que vivem nas poças. 
Alguns animais usam sua 
umidade e a sombra que criam 
para sobreviver. A ulva também 
faz parte da base da cadeia 
alimentar marinha. Muitos bichos, 
como alguns camarões, se 
alimentam dessa alga.

Anêmona-do-mar
Ordem Actiniaria

Parentes dos corais e das 
águas-vivas, as anêmonas 
verdadeiras têm corpo cilíndrico e 
uma coroa de tentáculos, em cujo 
centro se encontra sua boca. Já as 
anêmonas que vivem em poças 
de maré têm estruturas e cores 
que as ajudam a manter sua 
temperatura baixa e a reter a 
água do mar quando a maré vaza. 
Nessa hora, recolhem seus 
tentáculos e ficam parecendo 
jujubas. Elas podem viver 
enterradas na areia ou presas nas 
partes duras das poças. Quando  
a maré sobe, voltam a se abrir  
e capturam presas com seus 
tentáculos.

Camarão-de-estalo
Família Alpheidae

Também conhecido como 
camarão-pistola, vive escondido 
entre fendas ou sob as pedras 
dos recifes ou das poças. É 
transparente e pequeno, difícil de 
ser visto. Quando são 
perturbados ou vão caçar, 
aproximam-se lentamente, 
agarram a presa e estalam sua 
garra direita, fazendo um barulho 
muito forte para o seu tamanho. 
Esse som altíssimo é produzido 
por uma bolha de ar, que explode 
muito rápido e acaba atordoando 
ou ferindo os pequenos animais 
com os quais os camarões se 
alimentam.

Ermitão
Superfamília Paguroidea

São caranguejos que têm a parte de trás do corpo mole. Assim,  
para se proteger, moram em conchas abandonadas pelos antigos donos. 
Conforme vão crescendo, mudam-se para conchas maiores. Mas a 
quantidade de conchas disponíveis e boas para um ermitão morar não  
é muito grande. Assim, costuma haver competição entre eles pelas 
melhores “casas”. Como bons limpadores do ambiente, comem de tudo 
um pouco. Alimentam-se de animais e algas, e até de restos de animais 
mortos.

Esponja-do-mar 
Filo Porifera 

As esponjas se tornaram conhecidas do 
público amplo quando surgiu o famoso 
personagem Bob Esponja. São animais 
que vivem fixos e filtram a água do mar, 
de onde retiram seu alimento. Formam 
tapetinhos sobre superfícies duras e 
muitas vezes têm forma de tubo. 
Podem apresentar diferentes cores e 
seus corpos podem ser duros ou 
macios. Algumas esponjas são usadas 
como buchas para tomar banho, mas 
as espécies que se prestam a isso não 
existem no Brasil.

Estrela-do-mar, ouriço-do-mar  
e pepino-do-mar
Filo Echinodermata 

Esses animais são todos parentes e têm vários pezinhos, 
cobertos por pequenas ventosas nas extremidades, que os 
ajudam a se locomover ou a se manter fixos nos ambientes. 
Normalmente, a estrela-do-mar tem cinco braços e pode 
apresentar diversas cores. Os ouriços-do-mar mais comuns 
têm corpo arredondado coberto de espinhos capazes de 
machucar quem os toca. Os pepinos-do-mar têm esse nome 
devido ao seu corpo alongado, parecido com o pepino vegetal 
que comemos. Em alguns países, como o Japão e a China, as 
pessoas também os comem, considerando-os iguarias, e sua 
existência está ameaçada por causa da exploração excessiva.

Ouriço-do-mar

Estrela-do-mar Pepino-do-mar
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O recife de coral é um ecossistema biológico, ou 
seja, um ecossistema construído por seres vivos. Os principais 
construtores da complexa estrutura dos recifes são os corais e as 
algas calcárias. 

O coral é um animal simples que geralmente vive em colônia, 
ou seja, vários indivíduos juntos. Um indivíduo é um pólipo que, 
visto de cima, lembra um desenho infantil do sol: a partir de um 
ponto central irradiam-se linhas de tecido e de calcário para todos 
os lados. O pólipo é um saquinho que tem divisões internas, com 
uma boca no centro e tentáculos ao seu redor. Na base dele é pro-
duzido o calcário que forma o esqueleto duro do coral, que fica, 
por fora do corpo do animal, entre a base e o lugar onde ele está 
grudado. Essa base pode ser comparada com a sola dos nossos pés, 
mas é fixa no mesmo lugar por toda a vida do coral — desde que a 
larva nasce, se assenta e surge o pólipo —, no recife ou em outro 
substrato duro. O pólipo cresce e se divide, ou brota outro pólipo 
ao lado de um já existente, e assim começa a se formar uma colô-
n i a .  

RECIFE 
DE CORAL

Coral-pétreo
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Os corais que formam os recifes são praticamente todos coloniais.
Os corais se alimentam de pequenos organismos, como crus-

táceos, que capturam com seus tentáculos. Eles têm ainda uma 
associação com microrganismos simbiontes (zooxantelas), que 
vivem dentro dos tecidos dos pólipos e usam a luz do sol para pro-
duzir açúcar e outros nutrientes, em um processo chamado fotos-
síntese. Essas substâncias são transferidas para os pólipos e repre-
sentam grande parte do alimento de que o coral precisa para 
sobreviver. Por outro lado, o coral dá abrigo para a zooxantela e 
lhe fornece dióxido de carbono (CO2). As zooxantelas também são 
responsáveis pelas cores amareladas, acinzentadas e esverdeadas 
dos corais.

O recife de coral é o berçário do nosso mar e fornece alimen-
to e abrigo para milhares de organismos. Como tem uma varie-
dade enorme de ambientes (piscinas, tocas, paredes verticais e 
horizontais), abriga uma imensa biodiversidade, incluindo algas, 
anêmonas-do-mar, esponjas-do-mar, estrelas-do-mar, lagostas, 
peixes, tartarugas e mais uma infinidade de seres vivos, muitos 
deles microscópicos.

Todos nos beneficiamos dos recifes de várias maneiras. Eles 
nos dão alimento (peixes, polvos, lagostas, etc.); funcionam como 
barreiras que protegem as comunidades costeiras da erosão e de 
tempestades; seus seres produzem substâncias usadas contra vá-
rias doenças, como asma, câncer e infecções; e ainda geram em-
pregos para pessoas que trabalham com turismo. Por tudo isso e 
também por nos fazerem felizes com sua beleza, é muito impor-
tante que todos ajudem a conservar esses fantásticos ambientes.

Peixe-donzelinha
Stegastes fuscus 

Existem várias espécies de peixes  
parentes dessa, conhecidas como 
donzela ou donzelinha. Mas essa 
espécie só existe no Brasil e é uma das mais 
comuns nos recifes. Apesar de ter um nome delicado e uma aparência 
frágil, é um dos peixinhos mais valentes entre os que vivem nos 
ambientes coralíneos. Não passeia muito pelo recife e tem sempre seu 
lugar especial, onde mantém uma fazendinha de algas de sua preferência. 
Defende seu canto como ninguém e ataca qualquer um que ouse invadir 
seu território: sai dando bicadinhas em peixes de qualquer tamanho e até 
em mergulhadores que cheguem muito perto. 

Tartaruga-verde 
Chelonia mydas 

Existem cinco espécies de tartarugas-marinhas  
no Brasil e essa, também conhecida como aruanã,  
é uma das mais comuns. Como outras tartarugas, 
desloca-se por grandes distâncias, mas geralmente se 
encontra mais perto da costa e até na foz de rios e lagoas, 
sendo raramente avistada em alto-mar. Apesar de nadar até 
locais distantes, na época da reprodução volta ao local onde nasceu  
para colocar ovos. Quando filhote, a tartaruga-verde come de tudo, como 
esponjas-do-mar, peixes e águas-vivas. Mas, quando cresce e seu casco 
atinge cerca de 30cm, torna-se herbívora, passando a se alimentar de 
algas, que consegue rasgar graças a sua boca com serrinhas.  
A tartaruga-verde cresce muito lentamente. Seu casco pode ter até quase 
1,5m e atingir 230kg, mas em média pesa 160kg. Ela pode viver cerca de  
80 anos, mas só fica madura para se reproduzir entre 20 e 40 anos. Essa 
espécie é protegida por lei e não pode ser capturada, mas, ainda assim, 
corre perigo, pois durante muitos anos, na década de 70 e 80, as fêmeas 
eram coletadas quando subiam para desovar. Hoje em dia, as maiores 
ameaças são a destruição das praias onde a tartaruga coloca seus ovos e a 
poluição do mar, sobretudo o lixo plástico — os filhotes confundem sacos 
com águas-vivas e morrem sufocados ao ingeri-los. Ela sofre também com 
redes de pesca, nas quais se enrola, capturada por acidente. Dessa forma, 
não consegue vir à superfície para respirar e acaba morrendo.

Lagosta-vermelha
Panulirus meripurpuratus 

Tem 45cm de comprimento em média  
e pode ser encontrada a até 90m de 
profundidade. São animais marchadores 
(realizam longas andadas pelo fundo do mar), 
sem pinças e com grandes antenas.  
Após o primeiro ano de vida, passam a viver nos recifes de coral,  
que constituem, assim, um importante berçário para elas. São muito 
apreciadas por sua carne saborosa. A lagosta-vermelha é a mais pescada 
no Brasil, que também a exporta para outros países. Essa espécie leva de 
1 a 3 anos para se tornar adulta e poder se reproduzir. Por isso, não pode 
ser pescada de janeiro a abril, época de sua reprodução.  
Além desse período, que chamamos de “defeso”, em qualquer época  
do ano é proibida a pesca de fêmeas com ovinhos. 

Baba-de-boi
Palythoa caribaeorum 

É um coral mole muito  
comum no Brasil, parente da  
anêmona-do-mar, água-viva  
e gorgônia. Recebe esse nome 
porque produz muita “baba” ou 
muco: uma substância viscosa 
que hidrata seu corpo e evita  
que ele morra durante as marés 
baixas. Suas colônias formam 
verdadeiros tapetes nos fundos 
duros dos recifes, que podem 
medir de poucos centímetros a 
vários metros de comprimento.  
Crescem muito rápido e, às vezes, 
recobrem outros seres que vivem 
fixos nos recifes. Habitam águas 
rasas e ambientes com muita luz.  
O baba-de-boi junta areia dentro 
de seus tecidos e é tóxico,  
o que o torna pouco apetitoso 
para os animais carnívoros.  
A tartaruga-verde é um dos 
poucos animais que gosta de 
comê-lo. A toxina que ele produz 
pode causar também irritações  
na pele de banhistas e 
mergulhadores.
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Coral-cérebro-da-bahia 
Mussismilia braziliensis 

Seu nome científico já demonstra 
que é uma espécie brasileira.  
Apesar de seu nome popular  
se referir à Bahia, ela também 
ocorre no Espírito Santo.  
O coral tem uma parte viva,  
o tecido, em cuja base produz 
continuamente uma substância 
calcária (como nossos ossos), 
que forma seu esqueleto.  
O tecido, que tem cerca de 1cm 
de espessura, recobre o 
esqueleto. Suas colônias podem 
alcançar 1m de diâmetro e são 
maciças e arredondadas.  
A base é mais estreita, o que 
confere à espécie a forma 
parecida com a de um cérebro 
humano. Esse coral é um 
importante construtor dos nossos 
recifes, preferindo viver em seu 
topo e nas bordas, em locais bem 
iluminados. Suas colônias podem 
viver mais de cem anos. Por falar 
em cem, essa espécie também é 
um dos animais presentes na 
nota de 100 reais. Outra 
curiosidade é que esse coral se 
reproduz todos os anos na época 
do Carnaval.

Como os corais se reproduzem? O ciclo de vida deles  
é	simples	e	inclui	duas	fases:	a	de	pólipo,	que	vive	fixo	
ao fundo e desenvolve gametas; e a larval natante,  
que é livre. Existem dois modos de reprodução:

REPRODUÇÃO DOS CORAIS

Coral-couve-flor (Mussismilia 
harttii), composto de vários pólipos

Larva de coral natante

As diferentes fases da Lua influenciam a reprodução dos 
corais. Por exemplo, o coral-couve-flor, que só existe no 
Brasil, libera seus pacotinhos de gametas no mar em dias 
próximos da lua nova, entre setembro e novembro.

Coral-orelha-de-elefante 
Phyllogorgia dilatata 

É uma gorgônia, parente dos corais, que só existe no Brasil. É uma das 
espécies marinhas que está na nota de 100 reais! Suas colônias podem 
formar lindos jardins submersos. Este coral vem sendo comercializado 
ilegalmente há muitos anos. Seus esqueletos são coletados em grande 
quantidade para enfeitar aquários, residências e lojas e até para a 
fabricação de bijuterias. A rede de pesquisas do Coral Vivo realizou um 
estudo importante com a orelha-de-elefante. Extraímos desses animais 
substâncias capazes de matar bactérias que causam infecções em 
ambientes hospitalares. Essa pesquisa deve favorecer o desenvolvimento 
de novos antibióticos eficientes e demonstra o quanto o recife de coral 
pode ajudar no combate a doenças.

Estrela-do-mar-vermelha 
Echinaster brasiliensis 

As estrelas-do-mar são animais 
fascinantes. Essa espécie 
normalmente tem cinco braços. 
Vive na zona entremarés e nos 
recifes de coral. Se um de seus 
braços se parte, não morre e é 
capaz de se regenerar.  
As estrelas-do-mar são 
predadores vorazes e têm uma 
dieta muito variada. Alimentam-se 
de um modo especial: colocam  
o estômago para fora, envolvem  
a presa com ele e depois 
começam a digeri-la.  
Comem especialmente 
anêmonas-do-mar, crustáceos, 
esponjas-do-mar, moluscos, 
minhocas-do-mar, peixes e até 
seus parentes, os ouriços-do-mar. 
Seus predadores são caranguejos, 
peixes, aves marinhas e outras 
estrelas-do-mar. Algumas pessoas 
as retiram do mar para criá-las 
em aquários, para vendê-las ou 
simplesmente para utilizar o 
esqueleto como artefato 
decorativo ou religioso,  
o que vem ameaçando suas 
populações. Nunca devemos 
tirá-las do oceano. 

Coral-de-fogo
Millepora alcicornis

É um coral ramificado e amarronzado. As extremidades de seus ramos 
têm uma pequena zona de crescimento que é esbranquiçada.  
Os corais-de-fogo são muito importantes, pois ajudam na construção dos 
recifes de coral do Brasil, onde vivem no raso, em locais bem iluminados. 
Seu nome se deve às queimaduras que podem provocar nas pessoas que 
os tocam ou que esbarram neles. Possuem pólipos especializados que 
servem para alimentação e defesa: são bem pequenos, ocorrem em 
grande quantidade e se abrigam em pequenos poros, daí a origem do 
nome latino Millepora, que significa “mil poros”. Podem abrigar uma 
grande variedade de seres marinhos, que se protegem entre seus ramos, 
como minhocas-do-mar, crustáceos, peixes e outros cnidários.  
Essa espécie se alimenta de pequenos animais que vivem na coluna de 
água e formam o zooplâncton, e também das zooxantelas, 
microrganismos simbiontes que vivem em seus tecidos e fazem 
fotossíntese. Infelizmente, o coral-de-fogo tem sofrido com a retirada  
de suas colônias saudáveis para a indústria da aquariofilia e também  
para a venda como ornamento decorativo.

FECUNDAÇÃO EXTERNA: os corais 
liberam os gametas masculinos  
e femininos na água, onde eles  
se encontram para fecundar.  
Os corais que se reproduzem assim 
são chamados de liberadores de 
gametas.

Liberação sincronizada pelo coral de 
gametas que flutuam para a superfície 
da água, onde ocorre a fecundação. 
Vários predadores, como peixes, se 
alimentam dos gametas liberados.

FECUNDAÇÃO INTERNA: ocorre 
dentro dos pólipos, onde as larvas 
se desenvolvem. Os corais que se 
reproduzem assim são chamados 
de incubadores de larvas.
 
Espermatozoides de uma colônia 
fecundam os ovócitos de outra, as larvas 
são desenvolvidas internamente e 
depois liberadas no mar.
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Olhe à sua volta. Tudo o que você vê vem da natu-
reza, mesmo o que foi transformado pelo ser humano: suas roupas 
e sapatos; os tijolos, tintas, vidros e estruturas metálicas das cons-
truções; o papel deste livro; a tela de um telefone ou computador; 
o plástico de um brinquedo, etc. Todos os produtos da indústria e 
do engenho humano têm origem na natureza, porque são produ-
zidos a partir dos recursos que extraímos dela.

Para o ser humano (Homo sapiens) viver, ele precisa se relacio-
nar com o meio ambiente. Do mesmo modo que devemos respei-
tar o próximo, a natureza também merece nosso máximo respeito. 
Estamos todos por aqui de passagem, e ela existe desde muito an-
tes do bicho-homem fazer parte da teia de vida do planeta Terra. 
Além disso, dependemos dos recursos naturais para tudo, tudi-
nho, tudão! Como não respeitar os limites e proteger a delicadeza 
do tesouro natural que nos sustenta?

Vamos falar aqui sobre a relação entre as pessoas e o litoral sul 
da Bahia, mostrando alguns exemplos positivos, e também os ne-
gativos, que infelizmente ainda são muitos.

Será que podemos reduzir o impacto de nossas “pegadas” nes-
se ambiente? O que cada um de nós pode fazer?

No sul da Bahia existem algumas iniciativas que vêm ajudan-
do na conservação dos ambientes litorâneos e dos organismos 
que vivem ali. Uma delas é o Projeto Coral Vivo. Somos um gru-
po de pessoas que trabalha de modo organizado, através de uma 
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 
chamada Instituto Coral Vivo, com o propósito de conservar os 
ecossistemas marinhos, especialmente os ambientes coralíneos e 
os recifes de coral brasileiros. Todas as nossas atividades têm o 
objetivo de proteger e entender melhor a natureza, promovendo 
também o bem-estar dos que se relacionam com ela. Por essa ra-

O SER HUMANO  
E O MEIO 
AMBIENTE
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Coleta e venda ilegal de organismos marinhos

Tudo que é da natureza a ela pertence, pois tem uma 
função e uma importância e compõe os ambientes.  
Por isso não devemos retirar nada do seu meio nem 
comprar produtos que tenham sido retirados ilegalmente 
da natureza. Além de não ser uma atitude bacana, existem 
leis que proíbem essa prática. Só é permitida a coleta de 
frutas e frutos do mar, mas ainda assim é preciso respeitar 
o período de reprodução e proibições de captura em 
determinadas épocas do ano ou em áreas específicas,  
como as unidades de conservação (parques, reservas, etc.).  
Antes de ir para um ambiente natural, é sempre bom se 
informar sobre a legislação que protege o local.

Destruição dos ambientes

Muitas áreas de manguezal e de restinga são destruídas 
para a construção de casas e outros empreendimentos  
e isso acaba afetando outros ambientes como os recifes  
de coral, pois há uma conexão entre eles. Por exemplo,  
sem o manguezal e sem a mata ciliar — aquela que cresce 
ao longo dos cursos d’água, protegendo-os, como os cílios 
fazem com nossos olhos —, os rios carregam mais 
sedimentos para o mar, o que pode afetar a visibilidade  
da água e consequentemente a sobrevivência dos corais.

Aquecimento global

Diversas atividades humanas geram emissão excessiva de gases que ampliam o efeito 
estufa, fazendo a temperatura dos oceanos e da atmosfera aumentar, o que afeta 
diretamente a vida marinha e particularmente os corais, causando o que chamamos  
de branqueamento. Os corais possuem zooxantelas dentro de seus tecidos, que lhes 
fornecem energia (ver página 42). Quando estressados, por exemplo, em altas 
temperaturas, eles expulsam esses microrganismos simbiontes que lhes dão cor e seu 
tecido fica transparente, deixando aparecer seu esqueleto calcário, que é branco.  
Ou seja, o aquecimento global também é uma grande ameaça aos recifes de coral.

zão, recebemos apoios e patrocínios de pessoas 
e  e m p r e s a s ,  e  
o mais importante deles tem sido o da Petro-
bras, através do Programa Petrobras Socioam-
biental. O projeto nasceu em 2003 e foi criado 
por cientistas e pesquisadores do Museu Nacio-
nal: Clovis Castro e Débora Pires. De lá para cá, 
cresceu bastante, com a ajuda de muitas pes-
soas. Nossa base fica em Arraial d’Ajuda, Porto 
Se guro, dentro do Arraial d’Ajuda Eco Parque 
(um parque aquático), onde temos estruturas 
como viveiros e tanques para o desenvolvimen-
to de pesquisas e onde nossos monitores rece-
bem visitantes e estudantes que querem apren-
der mais sobre os recifes de coral. Todas as 
pessoas que trabalham no projeto ou colabo-
ram com ele amam o oceano e se esforçam para 
cuidar da vida que ele abriga.

Outro bom exemplo da relação positiva en-
tre o ser humano e a natureza foi a criação, em 
1997, do Parque Natural Municipal Marinho Re-
cife de Fora, uma unidade de conservação gerida 
pela Prefeitura de Porto Seguro. Esse recife, que 
tem 17,5km2, é protegido por uma lei que estabe-
lece regras de como as pessoas devem se com-
portar ao visitá-lo. O parque recebe muitos turis-
tas que vêm conhecer as maravilhas dos 

ambientes coralíneos, mas só uma pequena parte 
do recife (3%) pode ser visitada, todo o resto é 
preservado. Quando os visitantes chegam para 
mergulhar, são recebidos pelo Guias Voluntários 
do Recife de Fora, um grupo criado por Walter 
Bento, que desde muito cedo quis proteger esse 
l i n d o  r e c i f e .  
Os guias falam sobre a riqueza e fragilidade do 
ambiente e dão dicas e instruções preciosas so-
bre a melhor maneira de visitar o recife de modo 
a não prejudicar a vida marinha.

Não é fácil trabalhar pela conservação dos 
ambientes coralí neos, sobretudo porque poucos 
os conhecem, afinal de contas não são facilmente 
vistos. Para conhecê-los de perto, precisamos 
mergulhar no mar ou nas piscinas dos recifes, de 
preferência usando máscara, respirador e nada-
deiras. Outra maneira de fazer as pessoas os co-
nhecerem e aprenderem sobre sua importância é 
levar até elas informações, fotos, desenhos, ví-
deos e livros como este.

Apesar de todos os esforços voltados para a 
conservação dos recifes de coral e dos ambientes 
costeiros, há muitas ações humanas que trazem 
grandes prejuízos aos ambientes litorâneos e 
vêm ameaçando sua sobrevivência. O primeiro 
passo para a mudança é tomar consciência dos 
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Plástico 

O plástico é um produto industrializado feito pelo 
homem, que retira o petróleo da natureza e fabrica 
esse material maleável e durável que tem muitas 
utilidades. Ele é também o maior pesadelo do oceano, 
por isso devemos reduzir ao máximo seu consumo. 
Antes de utilizar qualquer produto plástico, pense se 
isso é realmente necessário e se não há formas de 
substituí-lo por outros materiais, principalmente  
se o item for de plástico de uso único — aquele que 
usamos apenas uma vez e depois vai para o lixo 
(copos, talheres, pratos, etc.) — ou de isopor, que  
é difícil de reciclar.
 Você acha certo, por exemplo, usarmos um copo 
plástico descartável por apenas um minutinho  
e depois jogá-lo fora, sabendo que vai demorar  
400 anos para se degradar e só vai ficar por aí, sem 
serventia, prejudicando a natureza? Não seria bem 
melhor trocar esse copo por outro durável, que pode 
ser utilizado por muitos e muitos anos? 
 Por causa do imenso tempo que leva para se 
degradar, o plástico se torna um problemão para a 
vida marinha. Cada lixo plástico que chega ao oceano 
pode ficar séculos boiando e sendo levado pelas 
correntes, para lá e para cá. 
 Em alguns locais do mundo, já existem verdadeiras 
ilhas de plástico flutuante vagando pelo oceano!  
Em 1997, foi descoberta a primeira grande ilha de 
plástico no Pacífico Norte com 1,6 mil km2, 1,8 trilhão 
de resíduos e 80 mil toneladas! Nos anos seguintes, 
quatro novas grandes ilhas de plástico foram 
descobertas em outras regiões do planeta, onde  
as correntes marinhas formam redemoinhos.
 O plástico flutuante é responsável pela morte  
de mais de 1 milhão de animais por ano, incluindo, 
sobretudo, aves marinhas, tartarugas, golfinhos e 
baleias. Ele prejudica também os pescadores, que 
dependem de um ambiente saudável e rico em vida 

marinha para sobreviver, e contribui para o 
aquecimento global, pois sua lenta decomposição,  
sob o efeito do sol, emite gases que produzem o efeito 
estufa. Além da parcela que flutua, há muitos 
fragmentos de materiais plásticos que afundam nos 
mares. Cientistas já encontraram resíduos em locais 
com 11 mil metros de profundidade! Com a ação do 
sol, do vento e das correntes, o plástico vai se 
quebrando em pedaços tão pequenos que mal 
conseguimos ver. Essas partículas, menores que 5mm, 
são chamadas de “microplásticos” e são um verdadeiro 
fantasma a assombrar a vida marinha! 
 Muitos animais confundem microplásticos com 
alimento e os engolem. Só que esse material não é 
digerido e acaba se acumulando nos estômagos dos 
bichos que os ingeriram, que vão se enchendo, 
enchendo, dando aquela sensação de barriga cheia 
sem, contudo, fornecer a energia de que precisam 
para sobreviver. É terrível, é muito triste, mas 
milhares de animais marinhos morrem de fome ou 
intoxicados por tanto plástico ingerido. 
 Até nós, humanos, já estamos comendo 
microplásticos! Muitos estudos os têm encontrado 
nos corpos das pessoas. Isso acontece porque elas 
consomem animais marinhos que se alimentaram de 
plástico, sal marinho contaminado por microplásticos 
e até mesmo água doce onde o microplástico  
também vai parar! 
 Esse é um problema muito, muito grave! Por isso, 
em vários lugares, já está sendo proibido o uso e a 
produção de materiais plásticos descartáveis como 
sacolas, talheres, copos e canudos. Sabendo disso, 
cada um de nós pode começar a fazer sua parte, sem 
esperar por uma lei ou uma proibição nos locais onde 
vivemos. Todo naturalista bem informado já dispensa 
e recusa os materiais plásticos descartáveis de sua 
vida cotidiana.

Esgoto sem tratamento 

Todas as águas despejadas nos rios e mares oriundas 
de casas, indústrias e qualquer empreendimento 
humano deveriam ser tratadas para reduzir sua 
toxicidade e seu potencial de contaminação.  
O tratamento do esgoto faz parte daquilo que 
chamamos de “saneamento básico”. Sanear quer 
dizer curar, sarar, restaurar a saúde, e fazer isso com 
a água depois que a usamos e sujamos é cuidar não 
só do ambiente onde ela vai ser despejada, mas 
também da nossa própria saúde! Por mais triste que 
seja, muitas vezes o tratamento do esgoto não 
acontece em nosso país, nem mesmo nas grandes 
cidades, e as águas que sujamos são lançadas no 
ambiente “in natura” (sem passar por nenhum 
processo de limpeza), inclusive nos rios e lagoas que 
desembocam no mar, e diretamente no oceano. 
Dependendo do volume e do grau de sujeira dessas 
águas, a negligência das pessoas pode fazer com que 
rios e mares “adoeçam”, prejudicando a vida dos 
organismos que neles vivem e tornando-os também 
impróprios para uso humano.

Lixo 

O modo de vida que levamos é baseado em muito 
consumo, em grande parte de materiais de uso único 
e não duráveis, que gera muito lixo. Mas, afinal, o que 
é “lixo”, já parou para pensar nisso? Lixo é tudo que 
não tem mais utilidade para nós e que “jogamos 
fora”: embalagens, equipamentos que param de 
funcionar, utensílios quebrados, roupas que saíram 
de moda, etc., etc., etc.! E qual é o problema desse 
descarte? Por que não podemos “jogar fora” tanta 
coisa? Por que nosso lixo faz mal à natureza?  
Por várias razões. A primeira delas é que não existe 
“fora”: estamos todos embarcados no planeta Terra  
e o espaço dessa nossa nave, assim como os recursos 
que ela carrega, são finitos, ou seja, um dia acabam. 
Outra razão é que, se o lixo não for reciclado e 
transformado em material “limpo”, o despejo dessa 
sujeirada toda sem tratamento em um ambiente, seja 
terrestre ou marinho, faz com que ele “adoeça” e não 
seja mais capaz de sustentar a vida. Qual é a solução 
para o problema do lixo, então? Podemos começar 
com os 5Rs: Reduzir o consumo, Recusar-se a 
adquirir coisas que não são necessárias, Repensar 
nossas práticas em relação ao meio ambiente, 
Reutilizar os objetos antes de descartá-los e Reciclar 
materiais para que possam ser usados na produção 
de novos objetos.

 Formação de ilhas de plástico no oceano



Chegou a hora de o naturalista brin-
car! Quando brincamos, investigamos e desco-
brimos o mundo. Brincar não é apenas gostoso, 
é também importante para o desenvolvimento 
de todos nós.

Neste capítulo, reunimos algumas ideias para 
você brincar e interagir com a natureza dos am-
bientes litorâneos do sul da Bahia.

Em cada ideia ou proposta que fazemos, você 
logo vai perceber que existem outras possibilida-
des. Sinta-se livre para criar! Deixe-se levar pela 
imaginação para inventar brincadeiras e tam-
bém para adaptar as atividades às suas possibili-
dades.

Além disso, lembre-se de pegar leve sempre, 
para não prejudicar a natureza e também para 
garantir a sua segurança!

Fique esperto!

MAPA DA MINA

As brincadeiras apresentadas neste guia foram 
pensadas de modo que todos possam participar, 
cada qual da sua maneira, considerando as von-
tades, as possibilidades e os limites de cada um.

As atividades foram propostas para serem rea-
lizadas nos ambientes de manguezal, restinga, 
faixa de areia, poça de maré ou recife de coral.  
Podem participar crianças mais velhas e mais 
novas, com ou sem ajuda de adultos, podendo 
durar mais ou menos tempo, e algumas deman-
dam materiais ou cuidados especiais. Por isso, 
em cada brincadeira indicamos o(s) ambien-
te(s), equipamentos e cuidados com a seguran-
ça. Também criamos alguns itens para guiar 
cada proposta. 

Veja abaixo como eles funcionam: 

■ FAIXA ETÁRIA Cada brincadeira pode de-
mandar certo grau de desenvolvimento e habili-
dades específicas, além de algum conhecimento 
prévio dos participantes. Por isso, sugerimos 
faixas etárias para cada uma delas. Mas, como 
cada um de nós é diferente, e ser diferente faz 
parte da nossa natureza, esta é apenas uma su-
gestão, não uma regra.

LISTA DE ÍCONES

a partir de 2 anos  a partir de 4 anos 

a partir de 6 anos  a partir de 8 anos 

acompanhado  
independente

 
de adultos

■ DURAÇÃO Quanto tempo dura uma brinca-
deira? Isso depende de quantas pessoas estão par-
ticipando, do envolvimento da turma e até mes-
mo se alguém tem pressa para ir embora, não é 
verdade? Tem brincadeira que dá para interrom-
per e depois ser retomada sem que perca a graça, 
enquanto há outras que não podem parar de jeito 
nenhum! 

LISTA DE ÍCONES

a brincadeira demanda  
pouco tempo (até 30 minutos)

a atividade proposta  
deve durar um pouco mais 
(pelo menos 90 minutos)

você deve separar todo  
o período de uma manhã  
ou uma tarde para a brincadeira

■ NÚMERO DE PARTICIPANTES Algumas ati-
vidades podem ser realizadas por uma pessoa 
sozinha e outras precisam da participação de 
mais gente. Chame seus amigos para brincar e 
explorar os ambientes litorâneos!

LISTA DE ÍCONES

mínimo 1

mínimo 2

EQUIPAMENTOS Para realizar algumas ativida-
des, são necessários materiais ou equipamentos 
especiais. 

SEGURANÇA Sempre que existe alguma obser-
vação importante sobre segurança (a nossa e a 
dos outros seres vivos).
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■ Brinque com os elementos que encontrar e, 
quando terminar, deixe-os onde os achou. 
Tudo que está em um ambiente natural é im-
portante para o equilíbrio da vida que ali 
existe. Leve apenas suas memórias e imagens 
e as anotações que registrar.

■ Os seres vivos podem se assustar com a sua 
presença, por isso, para que você consiga ob-
servá-los, chegue de mansinho, sem muita 
agitação, sem fazer barulho ou movimentos 
bruscos. 

■ Evite tocar e manusear organismos vivos.  
Toque apenas o que não estiver vivo, e sempre 
com delicadeza. 

■ Muitos organismos marinhos produzem 
substâncias para se defender ou para manter 
seu espaço, principalmente os que vivem fi-
xos em alguns locais e não têm mobilidade 
própria. Como não podem fugir dos preda-
dores ou das mãozinhas curiosas das pessoas, 
eles soltam essas substâncias chamadas “toxi-
nas” (que podem provocar queimaduras, por 
exemplo). Lembre-se disso e evite tocar qual-
quer ser vivo no ambiente marinho.

CADERNO DE  
ATIVIDADES  
E PESQUISA

2

6

4

8
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FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES
 

EQUIPAMENTOS 

Manguezal, restinga, faixa de areia e poça de maré: 
binóculos ou cone, caderno de campo e lápis, 
câmera fotográfica ou celular, canga ou toalha 
(para perceber o vento)

Recife de coral: caderno de campo e lápis, 
equipamento de mergulho

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que usou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçados adequados

1    
SUPERSENTIDOS, ATIVAR!

 
Quando chegamos a uma praia, muitas 
vezes temos vontade de sair correndo 
para dar um mergulho no mar ou de 
nos sentar para relaxar na areia, né? 
Sabe o que faz um bom naturalista logo 
que chega a um lugar? Uma observação 
detalhada do ambiente!

Você pode começar sua observação 
antes mesmo de colocar os pés no local 
que vai visitar. Respire fundo.  
Que cheiros você sente ao se 
aproximar? Qual o tamanho da faixa de 
lama ou de areia, da poça de maré ou 
do recife? O chão em que pisa ou a água 
do mar estão quentes ou frios?  
Tem muita sombra ou muito sol ali?  
Até onde a areia ou a lama está seca  
e onde ela começa a ficar úmida?

FAS E S  DA  LUA
A Lua não tem luz própria. O que vemos no 
céu são as partes dela iluminadas pelo Sol. 
Temos a impressão de que a Lua cresce e 
míngua ao longo do mês, mas é só uma 
ilusão. Na verdade, o que vemos aumentar 
ou diminuir é a sombra que a Terra faz nela, 
ao se posicionar entre o Sol e a Lua.

As fases da Lua variam de acordo com  
o quanto dela podemos ver iluminada.  
São 4 fases que duram de 7 a 8 dias cada.  
Em um mês, portanto, podemos observar 
todas. Na lua cheia, ela está toda ou quase 
toda iluminada. Depois, entra na fase 
minguante. Em seguida, vem a lua nova, 
quando vemos apenas um pequeno arco 
iluminado; ela está quase toda na sombra. 
Por último, a parte iluminada começa a 
aumentar: essa é a fase crescente, que vai 
resultar em uma nova lua cheia e um novo 
ciclo de fases, que dura cerca de 28 dias. 

LUA
Durante alguns períodos do mês, é possível 
observar a Lua também durante o dia.  
Você pode vê-la? Como está a aparência dela?  
Já sabe identificar as fases da Lua: cheia, 
minguante, nova e crescente? Sabe como cada 
uma delas influencia a maré? Use seu cone para 
observar a lua.

TEMPO
Olhando para o céu, o que você pode perceber? 
Quais cores você vê? O céu está limpo ou tem 
nuvens? Se houver nuvens, estão altas ou 
baixas? Movem-se ou parecem paradas?  
Está ventando ou não nesse momento? 
Consegue perceber a direção do vento?  
(Você pode usar a toalha ou canga para 
descobrir isso.) Lembre-se de anotar todas 
essas observações em seu caderno de campo, 
registrando sempre a data e a hora.

 No litoral sul da Bahia, o sol nasce na direção 
do mar: ali é o leste. O sol se põe na direção 
oposta, para o lado do continente: ali é o oeste. 
Para identificar os pontos cardeais, aponte a 
mão direita para o leste e a esquerda para o 
oeste. Assim, você olhará para o norte e suas 
costas estarão voltadas para o sul. Você pode 
fazer uma marcação desses pontos na areia ou 
desenhar uma rosa dos ventos nela. Agora você 
consegue saber certinho de qual direção 
geográfica o vento está vindo!

 Por acaso está chovendo? Como está a 
temperatura ambiente? Está fazendo calor,  
o tempo está agradável ou você está sentindo 
frio? O sol está “queimando” muito ou está 
fraquinho?

SONS
Aguce o sentido da audição. O que você escuta? 
Feche os olhos por alguns segundos e perceba  
o ambiente sonoro em que você está. Consegue 
distinguir os sons próximos e os que vêm de 
longe? Os naturais e os produzidos pelo ser 
humano? Compare a diferença dos sons fora  
e dentro d’água. Ao encostar seu cone na orelha 
(com a menor abertura voltada para você e a 
maior para o exterior), percebe alguma 
diferença no que ouve?

 Se você estiver com o caderno de campo, 
pode registrar suas observações. Você também 
pode usar um celular para escrever, fotografar, 
filmar ou gravar suas impressões.

MARÉ
Observe a maré e as condições do mar  
e do rio. A maré está alta ou baixa?  
Está subindo ou descendo? Quais cores  
você percebe na água do mar ou do rio?  
Há ondas? Elas estão fortes ou são só 
marolas? Como está a visibilidade da água? 
Dá para perceber a força e a direção da 
correnteza ao entrar na água?

Rosa dos ventos representando os pontos cardeais:  
norte (N), sul (S), leste (L), oeste (O).
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AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA

POÇA DE MARÉ

RECIFE DE CORAL

SOL
Observe em qual posição o sol está no céu e 
como são as sombras formadas por sua luz. 
Repare na sua própria sombra e na sombra de 
sua família, seus amigos, das plantas da 
restinga, dos organismos arribados na areia ou 
do castelo que você pode construir com areia e 
água do mar. Quanto menor a sombra formada 
pela luz do sol, mais perto do meio-dia está. 
Quanto maior ela estiver, para um lado ou para 
outro, mais cedo pela manhã ou mais próximo 
do final da tarde está. 

PÔR  
DO SOL

MEIO-DIA

NASCER  
DO SOL

Sombra  
no período  
da manhã

Sombra  
no período  

da tarde
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AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA

POÇA DE MARÉ

RECIFE DE CORAL

2    
CURIOSIDADE, ATIVAR!

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS 

Manguezal, restinga, faixa de areia e poça de maré: 
binóculos ou cone, caderno de campo e lápis, 
câmera fotográfica ou celular, canga ou toalha 
(para perceber o vento)

Recife de coral: caderno de campo e lápis, 
equipamento de mergulho

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que usou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçados adequados

 
Será que todos os resultados das 
observações que você fez ao chegar  
ao ambiente que está estudando 
permanecem iguais ao longo do tempo 
ou eles podem se modificar à medida 
que as horas passam? 

Que tal aprofundar sua investigação  
e tentar inventar meios e instrumentos 
que ajudem você a acompanhar as 
mudanças no ambiente ao longo do dia? 

Será possível criar marcas, instrumentos 
ou estratégias para fazer com que  
as mudanças ambientais se tornem 
perceptíveis? Aqui temos algumas 
sugestões de como fazer isso, mas você 
pode criar outras maneiras também!

A NATUREZA FALA?
Ao longo do dia, os sons ao nosso redor 
também vão mudando, em qualquer local.  
Ao fechar os olhos e escutar sua paisagem 
sonora, compare com o que você havia ouvido  
e percebido anteriormente. Existe algo que você 
escutou agora e não escutava horas ou minutos 
atrás? Algum som aumentou de intensidade  
ou parece estar mais próximo de você? Existem 
sons que interferem na percepção de outros? 
Ao longo do dia, anote suas percepções sonoras 
também no caderno de campo. Lembre-se  
de que você pode aguçar esse sentido usando  
o cone para amplificar e “focar” sua audição.  
Se tiver oportunidade, grave o que achar 
importante. 

Quando, mais tarde, você for estudar seus 
registros e anotações, perceberá que a natureza 
fala muito mais do que estamos acostumados a 
ouvir. O que ela nos conta em sons pode passar 
despercebido aos nossos outros sentidos. 

Isso vale, por exemplo, para a observação de 
aves. Muitas vezes não conseguimos enxergar 
os pássaros numa mata de restinga ou num 
manguezal, mas podemos ouvir seu canto.  
E, como cada espécie tem um canto 
diferenciado, ouvir e registrar os sons das aves 
muitas vezes é o melhor modo do naturalista 
entender quem está perto de si e por quê.

A MARÉ ESTÁ SUBINDO  
OU BAIXANDO?
Na beira do mar ou do rio, finque com cuidado 
um galho ou estaca no solo, no ponto onde a 
água consegue alcançar, de preferência assim 
que você chegar ao local. Depois de um tempo, 
observe se a água vai cobrir o galho e 
ultrapassar aquele ponto ou se o marco que 
você criou vai permanecer seco. Caso o marco 
seja “engolido” ou ultrapassado pela água, a 
maré subiu. Já se ele estiver seco e mais distante 
da linha d’água do que antes, a maré baixou. 

No caso das poças de maré e do recife de coral, 
você nem precisa criar um marco, basta 
observar as bordas das piscininhas e dos recifes. 
Em que altura está a água em um determinado 
momento? Ela chega até a beira da poça ou fica 
distante dela? Guarde essa altura na memória, 
tire uma fotografia para registrá-la ou a desenhe 
em seu caderno de campo. Passado um tempo, 
a água está abaixo ou acima daquele limite que 
você percebeu e registrou? Se estiver abaixo,  
a maré baixou. Se estiver acima, a maré subiu. 

Outro exemplo legal é a diversidade de sons 
que podemos ouvir quando mergulhamos em 
um recife de coral. O som se propaga mais 
rápido na água do que no ar, por isso, embaixo 
d’água, devemos prestar muita atenção no que 
escutamos. Bichos muito pequenos e 
transparentes, como os camarões-de-estalo,  
são difíceis de ver, mas facílimos de ouvir.  
Até mesmo os animais muito grandes, como  
a baleia-jubarte, que visita as águas do sul  
da Bahia todos os anos, nos meses de inverno  
e primavera, podem se tornar invisíveis aos 
nossos olhos por causa da turbidez da água. 
Quando mergulhamos nos recifes, muitas vezes 
não conseguimos ver as jubartes, mas podemos 
ouvi-las cantando!

A POSIÇÃO DO SOL MUDA  
COM O PASSAR DO TEMPO?
Uma ótima forma de observar a trajetória do sol 
ao longo do dia é acompanhando as sombras 
que ele produz. Você pode fincar um galho ou 
estaca na areia seca ou na lama e observar sua 
sombra. Se possível, faça um desenho dela no 
chão. Depois de um tempo, observe novamente: 
como está a sombra, mudou de formato?  
Está mais curta ou mais comprida? Mudou de 
lado em relação ao objeto? O que você percebe?

QUAL A DIREÇÃO DO VENTO?
Você consegue ver o vento? Acho que não...  
Por isso inventaram a “biruta”, um instrumento 
que permite que ele seja “visível”. Ela é feita de 
um cone de pano e tem duas aberturas opostas, 
uma maior e outra menor; a maior é presa a um 
aro de metal. Ela deve ser colocada em um lugar 
alto onde nada possa atrapalhar o caminho do 
vento. Quando ele entra na biruta, ela fica cheia e 
vai virando para a direção de onde o vento está 
vindo. Assim, a biruta nos ajuda a saber a direção 
e a intensidade do vento! Você pode usar a rosa 
dos ventos para identificar a direção.

Se você encontrou uma biruta no ambiente que 
está pesquisando, fique de olho nela. Sempre  
que for atualizar os resultados das suas 
observações e investigações, confira a direção 
para onde ela aponta. 
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Na falta da biruta, as folhas dos coqueiros  
e palmeiras, por exemplo, também são ótimas 
para observarmos de onde está vindo o vento  
e qual a intensidade dele.

Não tem biruta nem coqueiros ou palmeiras por 
aí? Então levante uma canga, toalha ou camiseta  
no ar e observe para que lado ela voa. Se estiver 
numa praia, pode também pegar um pouco de 
areia seca em suas mãos e soltar bem devagar, 
observando para qual direção ela vai ser levada 
pelo vento. 

Outra dica é sentir o vento no rosto.  
Gire a cabeça de um lado para o outro, bem 
devagar. Quando senti-lo passando igualmente  
por suas duas bochechas, seu nariz estará 
apontando para a direção de onde ele  
está vindo.
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Qual é a brincadeira universal nas praias de 
areia? Construir castelos, fazer esculturas!  
Há quem use vários instrumentos para isso: 
balde, pá ou formas. Nossa sugestão é que  
você use apenas seu corpo. 

Esculturas e castelos não devem ser feitos em 
qualquer lugar da praia. Preste atenção nessas 
dicas antes de escolher o melhor para fazer sua 
arte. Depois que começar a construir ou 
esculpir, é impossível mudar de local sem 
destruir! Quanto mais perto da água, mais 
úmida deve ser a areia. Você quer fazer uma 
escultura ou castelo com textura de areia úmida 
ou de areia seca? Repare que, se a areia for 
muito fina e estiver ventando, em geral é mais 
fácil esculpir com areia úmida. Mas cuidado 
para não ficar muito perto do mar.  
Preste atenção na maré: caso ela esteja subindo, 
pode invadir seu castelo ou destruir sua 
escultura antes mesmo de você terminar.  
Por outro lado, dependendo do que planejou 
esculpir, você pode aproveitar a maré subindo  
e fazer canaletas para que a água entre e crie 
piscinas e formas ao redor da sua obra.

 
Toda escultura de areia na praia é 
efêmera — dura pouco —, por estar 
exposta ao vento, às marés, às chuvas, 
e até mesmo à vontade de alguém que 
a queira destruir. Muitas crianças 
acham tão divertido construir castelos 
quanto destruí-los, por exemplo. 
Esculpir com areia é brincar com a 
impermanência, com a transformação, 
e isso também é uma experiência 
importante para um bom naturalista.

3    
ESCULTURA DE AREIA

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, tampe 
os buracos, use calçado adequado

Quando a escultura é feita em área mais úmida, 
é possível elaborar detalhes criativos.  
Você pode colocar areia e água dentro de um 
balde e depois pegar um punhado e deixar  
que a areia escorra lentamente, gotejando.  
Com movimentos mais rápidos ou mais lentos, 
ela pode criar formas diferentes. Que tal 
decorar com conchas, folhas, galhos ou algas 
arribadas? Dá para construir um túnel?  
Use sua imaginação!

Você já experimentou cavar na areia da praia 
até achar água? Dependendo do tipo de praia  
e do trecho em que está, isso pode acontecer 
num ponto mais raso ou bem mais fundo.  
Se você cavou mais de um buraco, que tal 
conectá-los por um canal? O que será que 
acontece se criar essa conexão? Será possível 
também construir uma ponte entre esses 
buracos alagados?

AMBIENTE

FAIXA DE AREIA

42
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Antes de experimentar, todos devem pensar  
o seguinte: “O que acho que vai acontecer 
quando tal elemento for colocado na água?” 
Logo depois, vocês verificam se as suas 
hipóteses se confirmam ou não. Ou seja,  
se as suposições que fizeram do que iria 
acontecer se mostraram corretas ou não.  
Cada hipótese confirmada é um ponto ganho!

Você pode usar um balde ou então fazer uma 
piscina na beira da água, cavando um buraco  
na areia e deixando a água entrar.  
Depois, pegue alguns elementos arribados na 
areia da praia como esqueleto de coral, concha, 
folha, galho, sargaço e outras algas.  
Escolha um de cada vez e pergunte a todos  
que estiverem na brincadeira: “Barco ou 
submarino?” Se for um barco, vai flutuar;  
se for um submarino, vai submergir (afundar). 
Na sequência, coloque o elemento na água e 
observe o que acontece. E aí, você conseguiu 
adivinhar? Vá marcando os pontos com 
risquinhos na areia. 

 
Brincar com água é bom demais!  
Nesta brincadeira vamos fazer 
investigações, e para isso vamos criar 
hipóteses, suposições para serem 
testadas. 

A experiência consiste em verificar  
que tipos de elementos boiam (barcos) 
e quais deles afundam (submarinos).

AMBIENTES

FAIXA DE AREIA

POÇA DE MARÉ

4    
BARCO OU SUBMARINO?

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS: balde, caderno de campo e lápis

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, tampe 
os buracos, use calçado adequado

OBS: Em poças de maré é comum encontrarmos 
muitos animais. Antes de começar a brincadeira, 
verifique se você não vai incomodar os  
moradores de lá.

Depois que estiver craque em perceber  
o que flutua e o que afunda, é hora de exercitar 
mais ainda seu faro naturalista e se perguntar:  
Por que será que alguns desses itens afundam  
e outros flutuam? Anote suas conclusões no 
caderno de campo e troque também suas 
conclusões com os demais participantes da 
brincadeira.

Curiosidade: Você sabia que o sargaço tem umas 
bolinhas cheias de ar dentro? São os flutuadores 
que ajudam essa alga a ficar ereta quando está 
presa no fundo e a ficar flutuando quando  
está solta (ver página 32).
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A Terra é o lugar onde nascemos e 
vivemos, mas é também um planetinha 
azul, que vaga pelo universo como uma 
espaçonave onde nós e toda a vida  
que ela carrega somos os passageiros!

Observar o céu à noite é uma das 
melhores formas de percebermos  
o que está acontecendo durante  
o percurso e em volta da nossa  
aeronave.

Se você ficar um tempo observando o céu, pode 
ser que veja uma estrela cadente! Apesar do 
nome, ela não é uma estrela “despencando”  
do céu. Na verdade, é um meteoro, um corpo 
celeste que entra na atmosfera da Terra, 
criando atrito, por isso se incendeia e se ilumina. 
Dizem que, ao ver uma estrela cadente, você 
pode fazer um pedido e seu desejo se realizará. 
Um bom naturalista certamente desejará ver 
outro meteoro!

Com frequência, também é possível observar 
luzes no céu se deslocando rapidamente, 
seguindo alguma trajetória. São aviões ou 
satélites construídos pelo homem. Para estudar 
o espaço e os planetas, os cientistas enviam 
satélites artificiais para a órbita da Terra e dos 
planetas vizinhos. O que será que eles estudam? 
O que você acha que podemos aprender  
com estrelas e planetas?

AMBIENTE

FAIXA DE AREIA

5    
ESPAÇONAVE TERRA

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES
  

EQUIPAMENTOS: binóculos ou cone, caderno de 
campo e lápis, câmera fotográfica ou celular, canga 
ou toalha, lanterna

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, tampe 
os buracos, use calçado adequado

Ao chegar à praia de noite, deite-se na sua 
toalha ou canga. Uma das constelações mais 
famosas entre as pessoas que ficam por muito 
tempo olhando para cima, em pé ou sentadas, 
chama-se “torcicolo”, brincam os astrônomos. 
Isso porque nossa cabeça é pesada e forçamos 
os músculos do pescoço, que ficam doloridos,  
se olhamos um tempão para cima, distraídos  
e fascinados pelo universo. Então, deite-se,  
mas com o caderno de campo ao lado, junto 
com uma lanterna ou celular, para poder anotar 
o que descobrir. 

A primeira observação que você pode fazer  
é se a Lua está visível. Se sim, em qual fase ela 
se encontra: cheia, minguante, nova ou 
crescente? Ela acabou de nascer, está alta no 
céu ou está se pondo? Você sabia que as fases 
da Lua influenciam alguns animais marinhos?  
A reprodução dos corais, por exemplo,  
é afetada.

Você consegue ver o Braço de Órion? É uma 
concentração maior de estrelas em uma linha  
e algo parecido com uma névoa em volta delas. 
Trata-se de uma parte da Via Láctea, que é a 
galáxia onde fica nosso sistema solar. 

Você pode ver as estrelas? Consegue encontrar 
e identificar alguma constelação? Tente localizar 
a estrela mais brilhante no céu: essa é Sirius. 
Procure três estrelas em linha reta: essas são as 
Três Marias. Elas formam o Cinturão de Órion,  
a imagem de um antigo caçador da mitologia 
grega que segura uma espada na mão direita  
e um escudo na mão esquerda. 

Caso você fique bastante tempo observando  
o céu, à noite, poderá perceber que a Lua estava 
em um lugar quando você chegou e agora está 
em outro. Isso ocorre por causa dos 
movimentos que ela, a Terra e outros astros 
realizam.

Compare o céu em diferentes dias de visita. 
Nota alguma relação entre a fase da Lua e a 
quantidade de estrelas que consegue observar?

Por fim, deitado na sua canga ou toalha, feche 
os olhos, respire fundo, faça alguns minutos  
de silêncio e ouça o som da praia à noite.  
É diferente do dia? Perceba a imensidão da qual 
nós fazemos parte e o quanto temos a aprender 
com a natureza.

Braço de ÓrionTrês Marias82
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6     
ESPIONAGEM SUBMARINA

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

MATERIAIS PARA PREPARO EM CASA: balde plástico 
ou tubo de PVC (10 ou 20cm de diâmetro),  
plástico grosso, elástico grosso e resistente ou  
cola de silicone

EQUIPAMENTOS: caderno de campo e lápis, câmera 
fotográfica ou celular, visor subaquático

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

Que tal construir um equipamento que lhe 
permita ver as coisas com clareza dentro da 
água sem precisar mergulhar? Com os materiais 
indicados em mãos, vamos para a construção?

1. Corte o fundo do balde plástico, ou corte  
uns 25cm de um tubo de PVC. 

2. Coloque o plástico transparente grosso no 
lugar do fundo cortado ou em uma das 
extremidades do tubo de PVC.

Prenda-o com o elástico ou com cola de silicone. 
Se usar a cola, deixe-a secar por pelo menos  
24 horas. Caso o recipiente tenha tampa, você 
deve cortar um círculo grande nela, deixando 
apenas a borda. Dessa forma, você pode utilizar 
essa borda para prender o plástico em vez  
do elástico.
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AMBIENTE

POÇA DE MARÉ

Como usar: quando estiver visitando uma poça 
de maré, coloque dentro da água seu 
equipamento com a parte do plástico 
transparente dentro da água. Olhe por dentro 
do tubo e você conseguirá ver o que tem lá. 
Cuidado para não encostar o visor nos 
organismos. Você pode até colocar seu celular 
dentro do visor para tirar fotos! Anote tudo que 
observar no caderno de campo. 

Você já tentou abrir os olhos dentro 
d’água? Fica tudo embaçado, né?  
Para conseguir enxergar de forma 
nítida o fundo do mar, os 
mergulhadores precisam usar uma 
máscara de mergulho. Ela deixa um 
espaço com ar em frente aos olhos  
e é isso que possibilita que a visão  
não fique embaçada. 

Para produzir seu visor, tenha o apoio 
de um adulto. Ao utilizar seu visor, 
cuidado para não o encostar em 
nenhum organismo que vai observar. 
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O tato é um dos cinco sentidos 
humanos e, como está ligado à pele, 
envolve todo o nosso corpo. Ele nos 
permite perceber a temperatura e a 
textura das coisas, e também nos dá 
alertas em forma de dor caso algo que 
encoste em nós machuque.

Vamos explorar esse sentido em nossas 
visitas aos ambientes litorâneos e 
perceber as diferentes texturas?  
Ao chegar a cada um deles, você pode 
fazer um “raio X” do lugar para detectar 
onde investigar texturas. Vamos ficar 
com o ambiente “à flor da pele”!

Será que você consegue comparar as areias  
da restinga, das praias, das poças de maré e 
daquelas que ficam no fundo do mar, perto  
dos recifes?

Agora que já treinamos um pouco nosso tato, 
vamos brincar. Uma pessoa deve vendar os 
olhos (pode usar a canga, toalha ou camisa)  
ou simplesmente fechar bem os olhos. 
Enquanto isso, a(s) outra(s) vai/vão sair em 
busca de elementos da natureza com diferentes 
texturas e trazer para a que está vendada ou de 
olhos fechados. Ela deve, então, tocar nos 
elementos um a um, com o auxílio de quem 
trouxe os materiais. Depois os elementos são 
devolvidos para o lugar de origem e a pessoa 
terá que adivinhar o que foi que tocou! Será que 
vai conseguir?

Alguns exemplos de elementos que podem ser 
usados são: folhas e sementes caídas no chão, 
esqueleto de coral, sargaço, conchas, etc.

Para complementar sua experiência, observe  
a superfície daquilo que você está vendo, 
estudando sua textura com a lupa.  
Como é essa superfície ampliada? 

Quantas texturas diferentes você descobriu 
nesse ambiente? Anote tudo no caderno de 
campo, desenhe o que achar interessante ou 
fotografe para poder ilustrar seus achados.

AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA 

POÇA DE MARÉ

7    
À FLOR DA PELE

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES
  

EQUIPAMENTOS 

Restinga e faixa de areia: binóculos ou cone, caderno 
de campo e lápis, câmera fotográfica ou celular, 
canga ou toalha (para perceber o vento), lupa

Manguezal e poça de maré: os mesmos equipamentos 
acima, mais visor subaquático

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

Na areia ou na lama, será que a textura  
é a mesma, independentemente do local?  
Vamos experimentar? Passe a mão no solo, 
depois comece a fincar os dedos nele e termine 
apertando-o e amassando-o. Que delícia! 
Perceba que existem areias e lamas mais finas 
ou mais grossas. Agora, tente verificar se há 
diferença nas texturas do solo quando está  
seco ou molhado. 

Essa distinção se explica por sua formação 
variada. Por exemplo: em nossas praias, 
podemos ter areias formadas pelo desgaste  
de restos de organismos marinhos — como 
esqueletos de coral, algas calcárias, conchas  
e pedaços de espinhos de ouriço-do-mar —, 
pelo desgaste de rochas e até pelas fezes de  
peixes-papagaio que roem os recifes para 
raspar as algas de que se alimentam! 

Peixe-papagaio soltando suas fezes com areia

84
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Cada um dos ambientes que 
descrevemos aqui é habitado por 
diversos seres vivos. Observe e perceba 
bem seu entorno. Alguns organismos 
você consegue ver, outros você apenas 
escuta. Quantas outras maneiras 
existem de identificar os moradores 
desse local?

QUANTAS ESPÉCIES CONSEGUIMOS 
DESCOBRIR?
BioBlitz é um evento mundial de ciência cidadã 
que reúne profissionais da área científica, 
estudantes e naturalistas que buscam 
documentar e divulgar a biodiversidade de uma 
área específica, em um curto período de tempo. 
Que tal adaptar esta atividade, tentando 
descobrir a maior variedade possível de 
espécies de animais e vegetais em um dos 
ambientes que apresentamos neste guia, 
durante o período de uma manhã ou de uma 
tarde? Você pode definir exatamente quanto 
tempo de pesquisa quer fazer e depois 
cronometrar a atividade num relógio ou celular 
a partir do momento em que começar a 
encontrar as espécies.

À medida que for encontrando os elementos, 
anote no caderno de campo a espécie, o lugar 
em que ela está e outros dados que achar 
interessante. Caso você não saiba o nome da 
espécie (científico ou popular), use sua 
criatividade, invente um e faça uma descrição. 
Você pode também desenhar ou fotografar  
cada uma, anotando o local e o horário.  
Ao final do tempo que estipulou para durar esta 
atividade, descubra quantas espécies diferentes 
você encontrou.

Quando estiver junto a uma poça de maré ou 
mergulhando em um recife, busque ficar 
parado, respirando lentamente e observando o 
ambiente com bastante atenção. É importante 
ter paciência para permanecer assim por um 
tempinho, como uma estátua, porque dessa 
forma os moradores do local ficarão mais à 
vontade com a sua presença, sem se sentir 

AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA 

POÇA DE MARÉ

RECIFE DE CORAL

8    
Ô DE CASA!

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS

Manguezal, restinga, faixa de areia: binóculos ou cone, 
caderno de campo e lápis, câmera fotográfica ou 
celular, lupa, guia de identificação de espécies

Poça de maré: os mesmos equipamentos acima, 
mais visor subaquático

Recife de coral: caderno de campo e lápis, 
equipamento de mergulho, guia de identificação 
de espécies

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

incomodados. Assim, haverá uma chance maior 
de conseguir observar eles saindo mais de suas 
casas ou tocas. Fazendo-se o mais silencioso e 
discreto possível, você também poderá flagrar 
um acontecimento interessante no mundo 
submerso: um peixinho fugindo de um peixão; 
um ermitão carregando a casa nas costas; uma 
estrela-do-mar movendo-se lentamente; um 
polvo se mimetizando no fundo. Todas essas 
são cenas comuns nas poças e recifes, mas só 
quem para e espera consegue ver!

Repita esta brincadeira quantas vezes quiser,  
em dias e locais diferentes, e compare suas 
anotações, desenhos e fotos do que observou 
em cada lugar. Em qual ambiente você encontrou 
mais espécies? Quais espécies aparecem em 
mais de um ambiente? Quem é um morador 
tranquilo e quem evita visitas? Qual foi o 
acontecimento mais incrível que você viu? 

Repetir esta brincadeira em meses ou estações 
do ano diferentes pode revelar muitas 
novidades! Não se esqueça de registrar tudo, 
inclusive o dia em que você esteve lá.  
Seus registros podem ser importantes para que 
você entenda melhor o que está acontecendo, 
para trocar informações com outros naturalistas 
e até para colaborar com  
os cientistas que  
estudam esses  
ambientes!

Os binóculos podem ajudar você a ver de  
perto animais ou plantas mais distantes.  
O cone serve para delimitar seu campo de visão, 
para eliminar distrações e tornar as observações 
mais precisas. Como em todos os lugares 
existem vidas muito miúdas, podemos usar 
também uma lupa para ampliar nossa 
observação. 

Aqui apresentamos uma brincadeira que 
envolve o registro dos seres vivos nos 
ambientes. Ela pode ser praticada por pessoas 
sozinhas ou por grupos e times, como você 
achar mais bacana. Nossa ideia, sempre,  
não é competir, e sim vencer desafios!  
Vamos lá!

84
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Na faixa de areia, na restinga e no mangue, para 
localizar e identificar os rastros e pegadas dos 
animais, quanto mais cedo você chegar ao local 
melhor! Ao longo do dia, a maré varia, as 
pessoas passam, o vento sopra e eles vão 
sumindo. 

Um animal que deixa muitas marcas na areia  
é o ermitão, aquele caranguejo muito miúdo 
que vive em conchas abandonadas por outros 
bichos. Ao andar na areia arrastando a sua 
concha, ele deixa um rastro pelo caminho. 
Outras marcas bem comuns na faixa de areia 
são os buracos cercados de montinhos de  
areia. Quem os produz são os caranguejos,  
que têm o hábito de cavar tocas. Na areia ou  
na lama, quando caminham, os caranguejos 
também deixam pegadas bem características, 
com vários risquinhos feitos pelas extremidades 
pontudas de suas patas.

 
Quando fazemos trilha em uma mata, 
por exemplo, em geral só conseguimos 
ver poucos animais, pois vários deles 
evitam a presença humana e muitos 
têm hábitos noturnos. Mas podemos 
notar os rastros e vestígios da 
passagem deles por ali, como pegadas, 
tocas cavadas, fezes e marcas que 
deixam aqui e ali. Nos ambientes 
litorâneos é assim também!

Já nas poças de maré e nos recifes de coral é 
comum encontrarmos um tipo de “cocozinho  
de areia”. Quem faz isso é o pepino-do-mar. 
Esse animal, que geralmente se camufla muito 
bem, alimenta-se de restos de algas e bichinhos 
presentes entre os grãos de areia do fundo  
do mar. Como ele ingere areia misturada com 
sua comida e não a digere, ela é eliminada em 
suas fezes limpinha dos resíduos que  
ele comeu.

Há um rastro que é mais raro de ser visto  
nas praias, mas que é muito emocionante  
de encontrar! É aquele deixado pelas  
tartarugas-marinhas quando vêm desovar. 
Notamos claramente o caminho da subida  
e depois o da descida da mamãe tartaruga.  
De acordo com a largura desse rastro pode-se 
saber o tamanho dela. Muitas vezes o lugar 
onde ela cava seu ninho e deposita os ovos fica 
imperceptível. Por isso, só encontrando o rastro 
conseguimos saber onde exatamente ele está,  
o que é importante para isolar a área  
e evitar que seja destruído por desavisados. 
Depois, quando nascem, os filhotes também 
deixam rastros, só que dessa vez apenas do 
ninho para o mar, vários e bem menores 
comparados ao da mãe. Sempre que encontrar 
algum desses rastros, avise a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da sua cidade, pois 
só pessoas autorizadas por esse órgão podem 
manusear o ninho caso seja necessário.

Além dos rastros dos seres vivos que 
mencionamos, há também muitos outros,  
como os dos seres humanos! É comum vermos 
pegadas de pés descalços ou calçados, dos 
cachorros que os acompanham, de rodas de 
bicicleta, às vezes de rodas de veículos como 
motos, quadriciclos e até carros de passeio  
(mas esses são proibidos na praia!). Há também 
marcas de barcos que foram arrastados da areia 
para o mar e vice-versa, de caiaques, pranchas 
de stand up paddle e de canoas havaianas. 
Todos esses sinais nos dão dicas sobre o que 
aconteceu naquele lugar antes de você chegar. 
Investigue! Você consegue encontrar rastros  
e descobrir de quem ou do que são?

A brincadeira que propomos é identificar  
o máximo possível de rastros e descobrir  
quem os fez, anotando tudo em seu caderno  
de campo e fazendo desenhos. Essa é uma 
atividade ótima para ser repetida em dias 
diferentes no mesmo local, assim você vai ficar 
craque em adivinhar “quem esteve aqui?”  
e se tornará um naturalista cada vez  
mais esperto.

AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA 

POÇA DE MARÉ

RECIFE DE CORAL

9    
QUEM ESTEVE AQUI?

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS

Manguezal, restinga, faixa de areia: binóculos ou cone, 
caderno de campo e lápis, câmera fotográfica ou 
celular, lupa, guia de identificação de espécies

Poça de maré: os mesmos equipamentos acima, 
mais visor subaquático

Recife de coral: caderno de campo e lápis, 
equipamento de mergulho, guia de identificação 
de espécies

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

Cocozinho de areia feito pelo pepino-do-mar

64

Marcas de pneu de bicicleta na areia

Pegadas de cachorro na areia

Rastros de tartarugas recém-nascidas indo para o mar
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Antes de começar a brincadeira, é preciso 
escolher quem vai ser o “caçador de tesouros”,  
a pessoa que vai explorar o ambiente antes dos 
outros participantes para escolher os elementos 
que vão ser objeto de busca. 

Em seguida, o caçador deve procurar  
4 elementos diferentes, naturais e comuns 
nesse local (o número de elementos pode 
crescer a cada rodada da brincadeira,  
para aumentar o desafio). Atenção: lembre-se 
que não devemos tocar nem manusear nenhum 
ser vivo. A ideia é brincar com elementos que 
não estão mais vivos, como esqueletos de coral, 
folhas e galhos caídos, sementes, algas 
arribadas ou conchas vazias. 

O caçador deve recolher esses elementos, 
agrupá-los em um local protegido do vento ou 
da maré e depois os cobrir com uma canga, 
toalha ou pano. 

Com os tesouros escondidos, o caçador convida 
os demais participantes a se aproximarem e 
explica o desafio: “Aqui embaixo desse(a) pano/
canga/toalha temos 4 elementos da natureza 
que encontrei por aqui. Vou levantá-lo(a)  
e contar até 20, enquanto vocês observam  
e tentam guardar na memória os detalhes  
de cada um. Depois, vou cobrir novamente e, 
então, vocês podem procurar elementos 
semelhantes e trazer para cá. Será que 
conseguem se lembrar do que viram e 
encontrar elementos iguais ou parecidos com 
estes? Cada um de vocês tem 10 minutos para 
caçar esses tesouros.”

 
Tudo que está no ambiente é um 
tesouro e tem seu valor! Há organismos 
vivos e elementos não vivos, você 
consegue diferenciá-los? Parece fácil, 
mas nem sempre é, tem coisa que já foi 
viva e não é mais, tem outras que são 
partes de um todo, tem seres vivos que 
não parecem que estão vivos... ou seja, 
não é tão simples assim. O fato é que 
tudo que está ali na natureza faz parte 
de um todo, e há um equilíbrio delicado 
que deve ser respeitado por nós. Por 
isso, é preciso cuidado no manuseio dos 
elementos; observe atentamente os 
detalhes, a forma, o peso, a textura, as 
cores. Imagine a história de cada um 
deles antes de chegar a suas mãos e 
descubra o valor de cada tesouro que 
encontrar em suas aventuras. 

Será que todos conseguiram encontrar 
elementos iguais ou parecidos com os tesouros 
escolhidos pelo caçador?

Resultados anotados, ânimos renovados, muitos 
aprendizados? Hora de começar tudo outra vez! 
Quem vai ser o caçador de tesouros dessa 
rodada?

Terminada a brincadeira, não se esqueça de 
devolver aos locais onde encontrou todos os 
elementos que pegou como tesouros!  
A natureza é o melhor cofre para guardá-los!

AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA 

10    
CAÇA AOS TESOUROS

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS: caderno de campo e lápis, câmera 
fotográfica ou celular, canga ou toalha, lupa

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

Corre pra cá, corre pra lá, procura aqui, procura 
ali, se lembra de um, de dois, de três... Cada um 
vai em busca de tesouros parecidos ou do 
mesmo tipo dos que estão escondidos.

Esta brincadeira pode ser realizada com cada 
um buscando os elementos por conta própria, 
mas também pode ser cooperativa, quando um 
time trabalha junto para achar os tesouros. 
Quando o tempo se esgotar ou quando todos os 
tesouros forem encontrados, chega a hora de 
comparar os resultados e verificar a semelhança 
entre o que cada um achou e o que está 
coberto. E aí, como está a memória de cada um? 

84
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Esta atividade começa com uma boa caminhada 
no ambiente que você vai visitar. Ao longo da 
sua trilha, vá pegando elementos da natureza 
que encontrar pelo caminho. Se estiver na praia, 
é possível que encontre algas, esqueletos de 
coral, algas calcárias, folhas e até mesmo lixo!  
Já na restinga e no mangue, folhas e sementes 
são mais comuns. 

Se estiver com a turma, cada um caminha para 
um lado, depois vocês se encontram num local 
combinado. Lembre-se de pegar apenas o que 
não for vivo. Junte os elementos recolhidos em 
um só lugar. Depois, desenhe grandes 
quadrados na areia ou na lama, com ajuda de 
um graveto ou de uma caneta-do-mar, se você 
achar uma. 

Agora, observe tudo que foi recolhido e escreva 
em cima de cada quadrado o tipo de elemento 
diferente que você recolheu: esqueletos de 
coral, conchas, penas, algas, algas calcárias, 
folhas, sementes, lixo e o que mais houver.  
Em seguida, separe os elementos por quadrado, 
observando suas características.

 
Nesta brincadeira você terá que 
observar tudo que coletou em detalhes 
e comparar os elementos para decidir  
o que vai ficar junto com o quê, e o que 
vai ficar separado. Quais critérios  
você vai usar para dividir: espécie, 
forma, tamanho, cor? Você mesmo 
pode definir! Não se esqueça de anotar 
suas observações e dúvidas no caderno 
de campo e de consultar seu guia  
de identificação de espécies.

Que tipos de esqueletos você encontrou?  
Eles são parecidos ou diferentes entre si?  
E as conchas, serão todas do mesmo bicho  
ou de bichos diferentes? As folhas são 
diferentes? De que árvore terá vindo cada uma 
delas? De qual ave é essa ou aquela pena?  
De onde será que veio cada lixo recolhido?

Talvez seja necessário dividir os quadrados  
em quadrados menores. Você pode ter, por 
exemplo, um quadrado de conchas, e dentro 
dele vários quadrados de tipos de conchas.

Os primeiros naturalistas e cientistas fizeram 
essa experiência muitas vezes até chegarem  
à classificação dos seres vivos como 
conhecemos hoje, de acordo com suas 
características e sua relação de parentesco  
na história da evolução, ou seja, se têm 
antepassados em comum e se compartilham 
parte de sua genética. E assim estão divididos 
em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e 
espécie. Imagine a quantidade de espécies que 
existem no planeta... São bilhões! Por isso, os 
cientistas sentem necessidade de organizá-las,  
e fazem isso através da classificação. 

11    
CADA UM NO SEU 
QUADRADO

FAIXA ETÁRIA 

DURAÇÃO 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

EQUIPAMENTOS: caderno de campo e lápis, câmera 
fotográfica ou celular, canga ou toalha, lupa, Guia 
de identificação de espécies

SEGURANÇA: devolva para o lugar os elementos 
que pegou para brincar, hidrate-se, não toque ou 
manuseie os seres vivos, proteja-se do sol, use 
calçado adequado

84

AMBIENTES

MANGUEZAL

RESTINGA

FAIXA DE AREIA 
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Queridos leitores,

Essas são apenas algumas sugestões de 

atividades para serem desenvolvidas nas 

visitas aos ambientes litorâneos, mas 

muitas outras podem ser criadas e 

inventadas por vocês! A intenção é 

intensificar e diversificar sua interação 

com a natureza, despertar ainda mais 

sua curiosidade e vontade de conhecê-la, 

sempre respeitando o ambiente e todas 

as formas de vida.

Esperamos que este guia tenha ajudado 

a despertar o naturalista que existe em 

vocês! Escrevam para nós, contem-nos 

suas descobertas e curiosidades.

O Projeto Coral Vivo é também a sua 

casa! 
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