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Apresentação

BEM-VINDOS!
A Revista Biologia Marinha é uma revista on-line de divulgação científica das
Ciências Oceânicas. Tem como objetivo comunicar o conhecimento científico em uma
linguagem cotidiana, trazendo a ciência para o fácil entendimento. O início de suas
atividades foi em janeiro de 2017. Os editores desta edição são: Prof. Dr. Douglas F. Peiró,
Profa. Ma. Thais R. Semprebom, Ma. Raphaela A. Duarte Silveira e Larissa Capilla.
Os artigos que compõem esta revista estão publicados no site da revista:
www.bioicos.org.br/revistabiologiamarinha. Clicando no título de cada artigo, você será
encaminhado para a página onde estão publicados on-line.

SOBRE O PROJETO BIÓICOS
O Instituto de Biologia Marinha Bióicos possui finalidade educacional e de
divulgação da Biologia Marinha para conservação dos oceanos, um projeto desde 2007.
Trabalha com a divulgação científica por meio de artigos (Revista Biologia Marinha),
canal no YouTube, Podcast, fotos e postagens nas redes sociais. Também oferece cursos
presenciais de campo e on-line. Tem como fundador/diretor geral o Prof. Dr. Douglas F.
Peiró e conta com uma equipe de colaboradores biólogos e estudantes das ciências
marinhas engajados, talentosos e apaixonados pela cultura do mar.
Bióicos tem origem na junção das palavras gregas “bios” (vida) e “oikos” (casa).
Sendo assim, Bióicos é a casa da vida (marinha), ou seja, os Oceanos.

Apoiadores
Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores/patronos:
- National Geographic Society https://www.nationalgeographic.com/
- Bióicos Cursos de Biologia Marinha www.bioicos.org.br/cursos
- Empresa Can.u.do de produtos sustentáveis www.canu.do
Doadores individuais:
- Cláudia Aparecida Duarte

- Luiza Tessaro Vivan

- Alexandre Lourenço

- Gabriela Olivetti Beloto Bonassi

- Benedita de Fátima Ribeiro

- Ágatha Robles Murbach

Seja um apoiador da revista!
Para continuarmos nosso trabalho, temos uma campanha de financiamento
coletivo na plataforma Catarse.
VOCÊ PODE SER UM APOIADOR desta missão sendo assinante mensal!
Acesse o link e apoie essa ideia!
https://www.catarse.me/pt/projeto_biologia_marinha_bioicos
Revista Biologia Marinha: um oceano de conhecimento!
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Pinípedes:
lobos-marinhos,
leoesmarinhos, elefantes-marinhos, morsas e
focas
Por Raphaela Alt Müller, Mariana P. Haueisen, Thais R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 28 de fevereiro de 2021

Em A, percebe-se que o animal possui um nariz largo e sem orelhas proeminentes, essas
características são vistas nos leões-marinhos (família Otariidae, espécie Otaria flavescens). Em
B, o animal possui um focinho comprido e longo, com orelhas bem evidentes, características dos
lobos-marinhos (família Otariidae, espécie Arctocephalus australis). Em C, o animal não
apresenta orelhas externas, característica fundamental das focas (família Phocidae). Na foto D,
bigodes e dentes grandes são vistos, característica das morsas (família Odobenidae, espécie
Odobenus rosmarus). Em E, o animal apresenta um grande focinho, parecido com de um elefante,
característica que faz com o que o animal se chame elefante-marinho (família Phocidae, espécie
Mirounga angustirostris). Fonte: (A) Alexas_Fotos/Pixabay; (B) tataninireo/Pixabay; (C) ToNicPics/Pixabay; (D) Megapixie/Wikimedia Commons (CC0) (E) KevCam/Pixabay.
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Os pinípedes são mamíferos adaptados tanto à vida aquática quanto à
terrestre. Na terra, eles realizam a troca de pelagem, descansam e se reproduzem, e,
no mar, buscam seu alimento. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos do
globo, porém, se concentram principalmente nas águas frias do Ártico e da Antártica.
Lobos e leões-marinhos são vistos aqui no Brasil, geralmente descansando em
substratos rochosos, praias ou em locais onde a atividade pesqueira é frequente.
Fazem parte da Ordem Carnivora, dentro da Infraordem Pinnipedia. Estão
classificados em três famílias: Otariidae (lobos e leões-marinhos), Odobenidae
(morsas) e Phocidae (focas e elefantes-marinhos). No Brasil, é relatada a ocorrência de
representantes das famílias Otariidae e Phocidae.
Os pinípedes apresentam o corpo cilíndrico, com extremidades alongadas e finas,
e coberto de pelos, que são anualmente renovados. As orelhas externas podem ou não
estar presentes. Possuem uma camada de gordura bem espessa, que ajudam a manter
seu corpo aquecido. Alimentam-se, em geral, de peixes, crustáceos e outros animais
marinhos, como os pinguins.

Foca-comum (família Phocidae, espécie Phoca vitulina) nadando no Mar do Norte, no Oceano
Atlântico. Fonte: Ole Wieneke/Pixabay.
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FAMÍLIA OTARIIDAE
A família Otariidae engloba os lobos e leões-marinhos. Ela inclui 14 espécies, das
quais quatro ocorrem na costa sul no Brasil: lobo-marinho-ártico (Arctocephalus gazella),
lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis), leão-marinho-sul-americano
(Otaria flavescens) e o lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis).
O grupo se caracteriza por ter presença de orelhas externas e o apoio nos
membros anteriores durante a locomoção, as nadadeiras posteriores podem ser
projetadas anteriormente, ventralmente, o que facilita seu movimento em terra. Sua
pelagem é curta e grossa. Os orifícios respiratórios estão posicionados na parte frontal, e
eles são capazes de abrir e fechar as narinas de forma voluntária.
Os lobos-marinhos possuem um focinho fino e comprido, com orelhas
externas salientes, o macho pode chegar a 1,90 m de comprimento pesando
aproximadamente 160 kg.

Lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). Repare no focinho pontudo e nas
orelhas bem visíveis, características típicas dos lobos-marinhos.
Fonte: CHUCAO/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
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Já os leões-marinhos possuem um focinho largo e curto, com orelhas
pequenas e escondidas. Os machos chegam a 2,55 m de comprimento e podem pesar
360 kg. Além disso, possuem uma camada de pelos ao redor do pescoço, formando uma
juba, por isso o nome “leão-marinho”.

Leão-marinho-do-sul (Otaria flavescens) no canal do Beagle. Repare no focinho curto e nas
orelhas curtas. Esse animal também apresenta uma camada de pelos bem evidentes ao redor do
pescoço, formando uma juba. Fonte: Atsme/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

FAMÍLIA PHOCIDAE
A família Phocidae engloba as focas verdadeiras e os elefantes-marinhos. Os
animais desta família são encontrados nos principais oceanos do mundo, exceto no
Oceano Índico. Ao total, são conhecidas 19 espécies e, no Brasil, são registradas três delas:
Mirounga

leonina

(elefante-marinho-do-sul),

caranguejeira) e Hydrurga leptonyx (foca-leopardo).
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Lobodon

carcinophagus
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O elefante-marinho-do-norte (Mirounga angustirostris). Fonte: Jerry Kirkhart/Flickr (CC BY 2.0).

Os membros desta família variam muito em tamanho, os menores pesam cerca de
90 kg, já os maiores podem pesar 3.600 kg. Os elefantes-marinhos, que são
considerados os maiores Pinípedes, possuem uma camada de gordura bastante
densa, representando mais de 25% de todo o peso do animal.
A orelha externa é ausente, as nadadeiras anteriores são bem curtas, menos de ¼
do comprimento do corpo, com unhas bem desenvolvidas. As nadadeiras traseiras são
grandes e se estendem caudalmente. Em terra, esses animais movem-se de forma
peculiar, é uma combinação de deslizar e flexionar o corpo de um lado para o outro,
já que não conseguem usar as nadadeiras para se locomover.
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Foca-leopardo (Hydrurga leptonyx) na península de Tabarin. Fonte: Godot13/Wikimedia
Commons (CC BY-SA 4.0).

São animais mais adaptados à vida aquática do que terrestre. São talentosos
mergulhadores e podem atingir grandes profundidades, permanecendo debaixo d'água
por períodos prolongados. Algumas espécies podem mergulhar a profundidades de 600
m e ficar submersas por mais de uma hora.

FAMÍLIA ODOBENIDAE
A morsa (Odobenus rosmarus) é um animal que não ocorre no Brasil, pois habita
as águas ao redor do Círculo Polar Ártico. É a última espécie sobrevivente e está
dividida em três subespécies: a morsa do Atlântico (Odobenus rosmarus rosmarus), a
morsa do Pacífico (Odobenus rosmarus divergens), e a morsa de Laptev (Odobenus
rosmarus laptevi).
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São conhecidas por suas presas enormes, que, na verdade, são apenas dentes
caninos bastante desenvolvidos. As presas são usadas para que as morsas se
defendam de predadores maiores e é uma maneira de estabelecer dominância e
hierarquia no grupo, elas podem romper 20 cm de gelo e ajudam esses indivíduos a
sair da água. Essas presas podem crescer até 90 cm de comprimento, mas o tamanho
médio é de aproximadamente 50 cm.

Morsa (Odobenus rosmarus divergens) no Alaska, mar de Bering. Fonte: Budd Christman/NOAA
Corps/Wikimedia Commons (CC0).

As morsas são um dos maiores pinípedes, só perdem em tamanho para as 2
espécies de elefantes-marinhos. Elas pesam de 1.200 a 1.500 kg e podem atingir 3,2 m de
comprimento total. Os machos são quase o dobro do tamanho das fêmeas e possuem
presas mais longas e mais grossas.
Esses representantes possuem a cabeça bastante arredondada, o focinho é
largo e não possuem pelos no corpo, apenas vibrissas (conhecidas como bigodes), que
são usadas para obter informações táteis.
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AMEAÇAS AOS PINÍPEDES
No Brasil, não há colônias de reprodução de pinípedes. Entretanto, eles realizam
deslocamentos que acontecem, geralmente, em uma determinada época do ano e
utilizam com frequência o litoral sul e sudeste do Brasil como área de descanso
entre seus deslocamentos. Apesar das campanhas de conscientização sobre como
proceder ao encontrar um pinípede na praia, a grande maioria da população ainda
maltrata os animais molestando-os, cutucando-os e jogando água enquanto
dormem, forçando-os a voltar para a água.
A presença de animais domésticos é um dos principais fatores de ameaça aos
pinípedes, tanto pelo potencial de agressão física quanto pela possibilidade de
transmissão de doenças. Outras ameaças incluem a interação incidental com a pesca
artesanal e industrial, além de outros fatores antrópicos, como a degradação do ambiente
costeiro e atividades como a pesca amadora e jet-skis.
Apesar de não estarem listados no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada
de Extinção, a cada ano diminui a quantidade registrada de indivíduos desse grupo.
É importante que haja ações voltadas para a conservação desses seres, antes que suas
populações entrem em declínio ou mesmo sejam eliminadas.
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O arquipelago carioca dos golfinhosfliper
Por Liliane Lodi e Guilherme Maricato
Publicado on-line em 10 de março de 2021

Golfinhos-fliper, Tursiops truncatus, utilizam as águas rasas e abrigadas do anel interno do
Arquipélago das Cagarras, Rio de Janeiro. Fonte: Liliane Lodi/Projeto Baleias & Golfinhos do Rio
de Janeiro e Projeto Ilhas do Rio.

O ARQUIPÉLAGO DAS CAGARRAS
O Arquipélago das Cagarras e a Ilha Redonda, localizados a 5 km e 8 km da
Praia de Ipanema, fazem parte da primeira Unidade de Conservação (UC) Marinha de
Proteção Integral da cidade do Rio de Janeiro, fruto da mobilização da sociedade carioca.
O Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras (MoNa Cagarras) foi criado
em 13 de abril de 2010 (Lei Federal Nº 12.229) e seu Plano de Manejo foi aprovado em
20 de agosto de 2020 (Portaria Ministério do Meio Ambiente/Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade Nº 886). A UC tem como finalidade preservar os
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remanescentes do ecossistema insular do domínio da Mata Atlântica, os refúgios e áreas
de nidificação de aves marinhas e a beleza cênica local.
O MoNa Cagarras é formado pelas ilhas Cagarra, Palmas, Comprida e Redonda e
pelos ilhotes Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda, totalizando uma área de 91,20
hectares que inclui a parte terrestre e o ambiente marinho em um raio de 10 metros no
entorno de cada ilha e ilhota.
Esse ecossistema insular abriga uma rica comunidade biológica que inclui
centenas de espécies terrestres e marinhas, sendo algumas raras, endêmicas, ameaçadas
de extinção e até novas para a ciência, mas também espécies exóticas, além de um sítio
arqueológico.
A formação geomorfológica do MoNa Cagarras, tão próxima do continente, e a sua
biodiversidade proporcionam oportunidades para a visitação, pesquisa e educação. Como
megafauna marinha carismática, os golfinhos-fliper, também conhecidos como
golfinhos-nariz-de-garrafa, da espécie Tursiops truncatus, agregam valor à percepção
ambiental daqueles que visitam a UC e seu entorno.

O Arquipélago das Cagarras destaca-se na paisagem devido à sua proximidade com a cidade do
Rio de Janeiro, um dos maiores centros urbanos da América Latina. Fonte: Liliane Lodi/Projeto
Baleias & Golfinhos do Rio de Janeiro e Projeto Ilhas do Rio.
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GOLFINHOS-FLIPER IDENTIFICADOS INDIVIDUALMENTE
O golfinho-fliper ocorre em águas tropicais, subtropicais e temperadas. No Brasil
a espécie encontra-se amplamente distribuída em águas costeiras do Rio Grande do Sul
ao Amapá. Também é encontrado na borda externa da plataforma continental, em águas
pelágicas e no entorno das ilhas oceânicas brasileiras, apresentando, portanto,
plasticidade na sua forma de uso do habitat.
As informações disponíveis sobre o golfinho-fliper no Estado do Rio de Janeiro são
oportunísticas e baseiam-se em registros pontuais e esporádicos de encalhes, avistagens
e capturas acidentais em artefatos de pesca. Na Região Sudeste, o Arquipélago das
Cagarras é o único local onde esforços sistemáticos de pesquisa foram conduzidos entre
os anos de 2004 e 2020.
Os golfinhos-fliper apresentam um padrão de ocorrência sazonal no
arquipélago durante as estações de inverno e primavera. Diferentes linhas de
pesquisa foram desenvolvidas, incluindo estudos de comportamento, tamanho e
composição de grupo, organização social, movimentos, estimativa de abundância,
etnoecologia e identificação individual.
A técnica de fotoidentificação permite o reconhecimento de distintos
indivíduos através de marcas naturais e adquiridas. Uma vez que estas marcas não
mudam ao longo do tempo, a identidade de cada animal pode ser obtida como um
“Registo Geral ou RG” através de coleções de fotografias que formarão um catálogo,
uma base sólida para o monitoramento a longo prazo.
Estudos de fotoidentificação fornecem dados sobre estimativas de tamanho
populacional, ciclo de vida, estrutura populacional, migração, fidelidade e uso de área e
movimentos que permitem a ampliação do conhecimento sobre as espécies estudadas.
Graças aos avanços na fotografia digital, imagens de alta qualidade podem ser
obtidas em um curto espaço de tempo e os dados de identificação com foto podem ser
processados com a ajuda de softwares que auxiliam o processamento e gerenciamento de
imagens digitais. No entanto, o sucesso da ferramenta depende do acúmulo de dados ao
longo de vários anos e da cooperação entre pesquisadores de diferentes instituições.
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A técnica de fotoidentificação é um método não invasivo de rastrear indivíduos identificados,
uma poderosa ferramenta de pesquisa a longo prazo com cetáceos. Fonte: Liliane Lodi/Projeto
Baleias & Golfinhos do Rio de Janeiro e Projeto Ilhas do Rio.

A fidelidade de área e residência dos golfinhos-fliper no Arquipélago das Cagarras difere das
conhecidas populações residentes identificadas no Atlântico Sul Ocidental como as encontradas
em regiões costeiras e estuarinas do sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Fonte: Liliane
Lodi/Projeto Baleias & Golfinhos do Rio de Janeiro e Projeto Ilhas do Rio.

22

MONITORAMENTO: HISTÓRICO DAS AVISTAGENS
As fotografias são as peças de um quebra-cabeça científico que, combinadas,
contam uma história de vida. O catálogo de golfinhos-fliper do Arquipélago das Cagarras
possui 31 indivíduos adultos identificados, o que permitiu a elaboração e o
gerenciamento de um banco de dados. Os padrões de ocorrência anual e interanual
no arquipélago foram determinados através do histórico de avistagens e reavistagens
de golfinhos-fliper individualmente identificados.
Estudos de identificação individual indicaram que a maioria dos adultos ocorreu
durante os censos em diferentes anos. A análise de dados coletados entre 2004 e 2010
sugere que esta pode não ser uma agregação de indivíduos de diferentes populações em
uma área específica, mas um grupo relativamente estável formado pelos mesmos
animais, ou seja, uma unidade populacional. A avaliação de parâmetros populacionais
indicou a existência de um pequeno grupo de indivíduos (máximo de 38 indivíduos
adultos em 2004 e cinco indivíduos adultos em 2010) caracterizado por uma baixa taxa
de probabilidade de sobrevivência, que está entre as estimativas mais baixas da literatura
para a espécie.
Esta unidade social não foi mais vista entre 2011 e 2014 apesar do
monitoramento das águas costeiras do Rio. Isto pode ser tanto uma consequência de
fatores naturais quanto uma resposta aos impactos cumulativos das múltiplas atividades
humanas na zona costeira. Entre 2004 e 2010 a alta incidência de filhotes e juvenis nos
grupos sugeriu que o arquipélago era utilizado como área de cria, desenvolvimento
cognitivo e socialização
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Código de identificação individual (ID), ocorrência anual e total de registros (A =
Avistagem + R = Reavistagens) de golfinhos-fliper identificados no Arquipélago de
Cagarras. Nenhum indivíduo foi avistado entre os anos de 2011 a 2014 e de 2017 a 2019.
● = Presença.

O RETORNO
Para a nossa surpresa alguns indivíduos foram reavistados em 2015. Em julho,
Manon (AC#012), Sofi (AC#002) e Manchinha (AC#018), identificados em 2004, foram
avistados na Ilha Comprida com dois golfinhos-fliper adultos que ainda não estavam
catalogados: Cavado (AC#030) e Lasanha (AC#031). Em agosto foram reavistados na Ilha
Rasa (localizada a 4,5 km da Ilha Redonda), desta vez, também na companhia de Modesto
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(AC#003), identificado em 2006, mas sem Sofi. Em novembro Manon, Manchinha e
Modesto foram avistados na Ilha Redonda, desta vez na companhia de Chapéu de Bruxa
(AC#001), identificado em 2004. E ainda tem mais uma boa notícia: o pequeno filhote
avistado em agosto foi reavistado em novembro, crescendo saudável e travesso.
Em agosto de 2016 nossos velhos conhecidos Manon, Sofi, Cavado e Chapéu de
Bruxa foram reavistados nas Ilhas Comprida e Redonda. Em setembro Manon e Chapéu
de Bruxa foram vistos na Ilha Comprida.
Chapéu de Bruxa e Manon foram avistados na Ilha Comprida em setembro de 2020
e, alguns dias depois, com a companhia de Sofi. Em dezembro do mesmo ano, Chapéu de
Bruxa e Manon foram novamente avistados na Ilha Comprida, desta vez acompanhados
por um filhote. Manon foi vista pela última vez com um filhote em 2007.
Os golfinhos são animais com complexos e elaborados sistemas sociais, baixa
fecundidade, expectativa de vida longa, grande mobilidade e extensas áreas de vida. A
história da ‘Família Fliper’ assinala a importância da pesquisa sistemática.
Os movimentos dos golfinhos-fliper catalogados são acompanhados no Estado
do Rio de Janeiro. Através de fotografias obtidas durante a Expedição Cetáceos do
Sudeste/Projeto Baleia Jubarte, em novembro de 2015, oito indivíduos identificados no
Arquipélago das Cagarras (incluindo Manon, Manchinha e Chapéu de Bruxa) foram
reavistados na Ilha Grande, aproximadamente 100 km a sudoeste do arquipélago. Em
julho de 2017 Chapéu de Bruxa e Sofi foram observados oportunisticamente por
colaboradores do projeto a 3,5 km a sudoeste da Ilha Rasa.
Mas esta família permanece um enigma! De onde vem? Para onde vão? Por que
desapareceram? Por que apenas alguns indivíduos retornaram? Muitas pecinhas de uma
charada ainda precisam ser investigadas!
Com as reavistagens de alguns indivíduos feitas em 2015, 2016 e 2020 os
golfinhos-fliper estariam avaliando um possível retorno ao arquipélago? Tomara que
sim! Contamos com a colaboração de todos para que os golfinhos-fliper não sejam
molestados através de perseguições por embarcações, motos aquáticas, banhistas e
mergulhadores. É fundamental que eles encontrem um ambiente adequado para
criarem seus filhotes. A cidade do Rio de Janeiro merece este presente!
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Os indivíduos Chapéu de Bruxa e Manon acompanhados por um filhote no Arquipélago das
Cagarras em dezembro de 2020. Registros de filhotes em 2015 e 2020 merecem especial
atenção no planejamento das Medidas de Uso Público, ou seja, o ordenamento da visitação,
ecoturismo e lazer que serão adotadas para a Unidade de Conservação. Fonte: Liliane
Lodi/Projeto Baleias & Golfinhos do Rio de Janeiro e Projeto Ilhas do Rio.

Para saber mais sobre os Projeto Baleias & Golfinhos do Rio e Projeto Ilhas do Rio acesse:
https://www.facebook.com/baleiasgolfinhosrj
https://www.instagram.com/baleiasgolfinhosrj
https://www.facebook.com/projetoilhasdorio
https://www.instagram.com/projeto_ilhas_do_rio
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Poríferos: simples, mas nem tanto
Por Fernanda Cabral Jeronimo, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais R. Semprebom, Aline
Pereira e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 30 de janeiro 2021

A esponja Aplysina fistularis, conhecida como esponja-tubular-amarela, é comumente
encontrada no litoral brasileiro. Fonte: Nick Hobgood/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

O Filo Porifera é um dos mais antigos do Reino Animal, com registros fósseis de
cerca de 600 milhões de anos, no período pré-cambriano. Os representantes desse filo
são popularmente conhecidos como esponjas e são animais multicelulares, com
organização corporal simples (sem tecidos especializados), bentônicos, sésseis e
filtradores. O personagem de desenho Bob-esponja é justamente uma representação
estilizada destes animais. Estão globalmente distribuídos em ambientes aquáticos
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(água doce, salgada e salobra), sendo que a maior parte deles vive predominantemente
no ambiente marinho, podendo ser encontrados em até 8.600 metros de profundidade.
Porífero significa dotado de poros, uma característica marcante das esponjas.
As diversas aberturas presentes no seu corpo permitem a circulação de água, que carreia
alimento e oxigênio para o seu interior e, que após o processamento, é expelida com
metabólitos e excretas. Esse é um mecanismo muito vantajoso para um animal séssil, ou
seja, que não se locomove, já que a filtragem é otimizada. O tamanho de uma esponja pode
variar de milímetros até 2 metros de diâmetro, além de exibir uma variedade de formas
e cores.
Atualmente são descritas mais de 8.500 espécies de esponjas, distribuídas em três
classes: Hexactinellida, Calcarea e Demospongiae, sendo que a última representa 95%
de todas as esponjas e é a única classe com representantes na água doce. Alguns autores
consideram, ainda, uma quarta classe, a Homoscleromorpha, que era classificada como
uma família dentro da classe Demospongiae. Além disso, as esponjas também podem
estabelecer associações com outros animais, como caranguejos, moluscos e peixes, que
podem conviver de forma harmônica ou parasitária, dentro ou sobre as esponjas.

Peixe cirurgião-chocolate (Acanthurus pyroferus) sobre a esponja-marrom (Spheciospongia
vagabunda). Fonte: Bernard DUPONT/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
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FUNÇÃO CELULAR E ESTRUTURA CORPORAL
As esponjas são animais biologicamente simples. O agrupamento de células que
compõe esses organismos demonstram certo grau de independência e são especializadas
para as funções que designam. No entanto, não formam tecidos verdadeiros, órgãos
internos nem mesmo sistema nervoso.
Sua estrutura corporal é organizada em três camadas. A camada mais externa
é denominada pinacoderme, composta por células achatadas chamadas pinacócitos,
que possuem a função de revestir a esponja e secretar um material que auxilia na sua
fixação ao substrato. A segunda camada é denominada mesohilo ou mesogleia, uma
substância gelatinosa composta por proteínas. Nesta camada estão localizados os
esclerócitos, células responsáveis por secretar elementos esqueléticos chamados de
espículas, responsáveis por estruturar as esponjas. As espículas podem ser de origem
orgânica (fibra chamada espongina) ou inorgânica (carbonato de cálcio ou sílica). Além
disso, o mesohilo também abriga células responsáveis pela reprodução, chamadas
ovócitos, e células responsáveis pela regeneração e digestão, chamadas amebócitos.
Por último, a terceira camada é denominada de coanoderme, assim chamada por
abrigar os coanócitos, células morfologicamente adaptadas para gerar correntes de água
e captar partículas de nutrientes. A porção ovoide da célula é apoiada no mesohilo e a
porção composta por um colarinho e um flagelo ficam expostas à cavidade interna da
esponja. Dessa forma, o batimento do flagelo produz uma corrente de água e as partículas
de nutrientes ficam retidas no colarinho, que se assemelha a uma peneira. Finalmente, os
coanócitos fagocitam as partículas e as direcionam para os amebócitos, responsáveis por
digeri-las.
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Esquema demonstrando a organização celular de organismos do filo Porifera. A seta azul indica
o fluxo de água. Fonte: modificada a partir de Xvazquez and Lilyu/Wikimedia Commons (CC0).

A morfologia geral das esponjas é semelhante a um barril, porém outros formatos
também estão presentes. A comunicação com o meio externo se dá por pequenos poros,
denominados óstios, que se ligam à cavidade no interior do organismo, chamada átrio
ou espongiocele. A abertura no topo é denominada ósculo, por onde passa a água
eliminada pelo animal. Além disso, existem três diferentes tipos de estruturas corpóreas
internas, classificadas de acordo com a complexidade de seus canais hídricos, originados
a partir do dobramento da parede corporal:
•

Ascon: estrutura simples e tubular, flagelos no átrio, sem presença de
canais.

•

Sicon: aparecimento de canais flagelados.

•

Leucon: complexo canal hídrico, ramificado, com formação de câmaras
flageladas.
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Esquema representando diferentes estruturas corpóreas internas de esponjas. A porção
amarela representa a pinacoderme, a cinza representa o mesohilo e a vermelha, a coanoderme.
A seta azul indica o fluxo de água. Fonte: modificada a partir de Philcha/Wikimedia Commons
(CC BY-SA 3.0).

REPRODUÇÃO
Os poríferos são hermafroditas e a sua reprodução pode ocorrer de forma
sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada ocorre a partir da liberação de gametas
pelos indivíduos, que são fecundados e originam uma larva livre natante, que buscará um
substrato adequado para fixação e desenvolvimento. A reprodução assexuada resulta na
formação de um novo indivíduo a partir de brotamento (externo), gemulação (broto
interno) e regeneração de fragmentos desprendidos.
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IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E ECONÔMICA
Por formarem relações simbióticas com outros organismos, os impactos
antrópicos sofridos pelas esponjas também afetam uma série de organismos que
dependem delas para sobreviver. As esponjas fornecem abrigo, proteção, alimento e
possibilidade de camuflagem para animais que frequentam os ambientes onde estão
localizadas. Atividades como a pesca de arrasto de fundo e a presença de oleodutos
comprometem a sobrevivência das esponjas, que desempenham papéis importantes no
ambiente marinho.
Os poríferos incorporam toneladas de carbono do ambiente marinho e também
participam da ciclagem do nitrogênio. Além de contribuir para a cimentação de
recifes, as esponjas são bioindicadores de poluição, já que são sésseis, filtradores e
sensíveis a alterações de parâmetros ambientais. Portanto, a presença desses animais no
ambiente indica a boa qualidade da água.
No âmbito econômico, podem ser utilizadas como uma alternativa biodegradável
à esponja de banho. Mas cuidado, nem todas as esponjas são apropriadas para isso, pois
possuem as espículas (estruturas de sustentação podem espetar o corpo) e as que são
apropriadas para isso não podem ser simplesmente retiradas do ambiente marinho (uma
boa alternativa seria cultivá-las para esta finalidade específica - entretanto carece de
estudos). Além disso, as esponjas produzem substâncias bioativas, como enzimas, que são
extraídas e podem servir de componentes para medicamentos e até mesmo
quimioterápicos, com destaque para o tratamento de câncer de mama. Ou seja, de
simples as esponjas não têm nada!
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Ecologia Marinha

Cavalos-marinhos: por que os machos
engravidam?
Por Aline Pereira Costa, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais R. Semprebom e Douglas F.
Peiró
Publicado on-line em 10 de janeiro de 2021

Macho de Hippocampus sp. grávido. Fonte: Owen Evans/Flickr (CC BY-SA 2.0)

É estranho ouvirmos que um macho pode gestar e dar à luz a sua cria, mas no reino
animal isso é possível de ocorrer. Os cavalos-marinhos são um dos raros animais
capazes dessa inversão de papéis, onde os machos recebem os ovos, fertilizam,
gestam e ao fim dão à luz os filhotes. Mas a grande questão é o porquê e como esses
machos adquiriram este papel que, normalmente, acontece com as fêmeas?
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Sabemos que, apesar do nome cavalo-marinho, esses animais são peixes ósseos
pertencentes à família Syngnathidae e ao gênero Hippocampus. Possuem o formato
anatômico do corpo bem diferente daqueles peixes que geralmente conhecemos,
podendo ser encontrados em águas litorâneas e regiões estuarinas.

REPRODUÇÃO DOS CAVALOS-MARINHOS
Estes peixes não chamam a atenção apenas por sua forma corporal, mas
também por sua forma de reprodução. Ela começa com um envolvente ritual de
acasalamento e finaliza com a gravidez dos machos. Ao se encontrarem, machos e fêmeas
iniciam um tipo de dança de acasalamento, onde travam suas caudas até conseguirem
alinhar seus corpos. Neste momento é que a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho.
Com os ovos implantados em sua bolsa abdominal, os machos liberam espermatozoides
que os fecundam. A partir da fecundação, eles desenvolvem até estarem prontos para
nascerem. A bolsa dos machos é um órgão complexo, com várias características para o
desenvolvimento do embrião, atuando na regulação da temperatura, do fluxo sanguíneo
e da salinidade da água, garantindo assim que os filhotes estejam preparados para a vida
no oceano.

POR QUE A TROCA DE PAPÉIS?
Mas o que sempre intrigou os pesquisadores era o porquê dos machos
exercerem uma função que é natural nas fêmeas. Para os pesquisadores, a gravidez
nos machos seria uma forma de produzirem mais filhotes viáveis uma vez que tem
um cuidado parental durante todo o desenvolvimento embrionário. Assim, também,
a fêmea pode produzir rapidamente mais ovos. Além disso, o compartilhamento de
carga seria outra explicação, uma vez que gerar filhotes requer energia. As fêmeas
utilizam da sua energia para nutrir os ovos produzidos, assim o pai ficaria responsável
por proporcionar um ambiente seguro e controlado ao desenvolvimento do embrião. E,
finalmente, a garantia da paternidade, pois ao carregar seus próprios filhotes é a
garantia de transmissão da carga genética.
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Entretanto, a partir de estudos genéticos, os pesquisadores chegaram à resposta
de que os machos de cavalos-marinhos engravidam por questões evolutivas. De
acordo com as pesquisas, a gravidez masculina é resultado de várias mutações genéticas
independentes, em que as características foram transmitidas através de gerações. Como
exemplo, em um estudo genético com Hippocampus comes (cavalo-marinho-cauda-detigre), foi identificado um gene específico associado à eclosão dos embriões. Para os
pesquisadores, durante a evolução dos cavalos-marinhos, uma provável
duplicação desses genes pode ter ocorrido, o que teria dado origem à gravidez nos
machos.

Hippocampus comes, cavalo-marinho-cauda-de-tigre. Fonte: MartinThoma/WikimediaCommons
(CC0).
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Outro grupo de pesquisadores estudou os genes presentes na bolsa de machos da
espécie Hippocampus abdominalis e identificou mais de 3 mil genes diferentes envolvidos
no processo de gravidez. Eles descreveram genes que permitem que os machos
forneçam nutrientes para os embriões em desenvolvimento, função até então
realizada apenas pelas fêmeas durante a produção dos ovos. Esses nutrientes são ricos
em gorduras e cálcio, o que permite ao embrião construir seus esqueletos e anéis
corporais ósseos.

Casal de Hippocampus abdominalis no Monterey Bay Aquarium, Califórnia. Fonte: Elizabeth
Haslam/Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

No mesmo estudo, os pesquisadores identificaram dois genes importantes. Um
deles foi relacionado ao auxílio na remoção dos resíduos produzidos pelo embrião,
permitindo a proteção do embrião contra infecções, por meio da produção de moléculas
antibacterianas e antifúngicas. Enquanto o outro gene foi relacionado à preparação do
pai e embriões para o trabalho de parto. Além disso, os pesquisadores descobriram
que 5 a 10% dos genes envolvidos na gravidez dos machos de cavalos-marinhos são
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os mesmos envolvidos na gravidez de fêmeas de mamíferos, lagartos e outros
peixes.

Estágios da gravidez de Hippocampus abdominalis. A figura mostra os estágios da reprodução no
decorrer da gravidez, onde: 0 d (não grávido); 1-3 d (início da gravidez); 7-10 d (meio da
gravidez); 14-17 d (final da gravidez) e 24 d (parto). Fonte: Whittington et al. (2015).

Os cavalos-marinhos são animais fascinantes e, apesar das grandes descobertas
envolvidas nas suas estratégias reprodutivas, ainda há muito que pesquisar. Com certeza
a evolução da gravidez em machos tem muito a oferecer ao conhecimento do mundo
animal.
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Zonas de ressurgencias nos oceanos
Por João Antonio C. Veloso, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais R. Semprebom e Douglas F.
Peiró
Publicado on-line em 20 de janeiro de 2021

Imagem de satélite da ressurgência da Califórnia, identificada pelas baixas temperaturas na
costa. Em preto: continente; Colorido: variação de temperaturas no oceano. Fonte: NOAA/Ocean
Explorer (CC0).

A ressurgência, ou afloramento, é um fenômeno dos oceanos onde águas frias de
profundidade sobem para a superfície do mar. Essas águas são ricas em nutrientes,
que foram conservados pela falta de atividade fitoplanctônica (fotossíntese), devido à
ausência da luz solar em zonas profundas na água e pela decomposição de organismos,
que gera nutrientes.
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Os eventos de ressurgência estão associados a vários fatores, mas um dos
principais é com a incidência de ventos nos oceanos. Ao encontrar a superfície do
mar, o vento provoca o deslocamento das águas de superfície para Norte-Sul no caso da
ressurgência equatorial ou Leste-Oeste dependendo da sua direção e posição do
continente, possibilitando a subida das águas de profundidade. Essa dinâmica é chamada
de Transporte Superficial de Ekman.
As zonas de ressurgência são responsáveis por afetar a produtividade primária
dos oceanos em uma escala global. Elas se caracterizam por sua alta produtividade
primária, que sustenta uma grande biodiversidade de animais marinhos. Apesar de
representarem uma pequena parcela da superfície dos oceanos, esses eventos abrangem
um dos maiores potenciais de pescado do mundo. Aproximadamente 25% da pesca
global são capturadas em cinco áreas de ressurgência ao longo do planeta,
ocupando apenas 5% da superfície total dos oceanos.

TIPOS DE RESSURGÊNCIA:
- Ressurgência Costeira
A ressurgência costeira ocorre em virtude da incidência de ventos ao longo da
margem do continente, ou seja, paralela à linha de costa. Um evento de ressurgência
costeira nem sempre permanece durante o ano inteiro, mas apenas durante as estações
que proporcionam correntes de vento na direção correta.
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Ilustração do evento de ressurgência costeira diante dos ventos paralelos à linha de costa que
deslocam águas de superfície, causando a subida de águas profundas ricas em nutrientes que,
em contato com a luz solar, favorece a proliferação do plâncton marinho. Fonte: adaptado de
NOAA/Wikimedia Commons (CC0).

Os ventos de ressurgência costeira ocorrem frequentemente na borda leste
dos oceanos (ou costa oeste dos continentes), como no caso da ressurgência do Peru, da
Califórnia e do sudoeste da África. Porém, casos raros de ressurgência costeira na borda
oeste dos oceanos também existem; e são consequências de fatores únicos, como os
ventos de monções (fenômeno climático decorrente de variações de temperatura no ar)
no sistema de ressurgência Somália-Arábia.
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Representação das áreas de ressurgência costeira pelo mundo, marcadas em vermelho. Fonte:
Carl Resler/Green Sea Upwelling ®.

No Brasil, a cidade de Cabo Frio/RJ também recebe eventos de ressurgência em
sua costa. Eles ocorrem sazonalmente entre a primavera e verão, devido à geomorfologia
íngreme da plataforma continental, direção da costa e predominância de ventos em
direção nordeste.

- Ressurgência Equatorial
A ressurgência equatorial ocorre em toda a extensão da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) sobre os oceanos, como consequência do corredor de ventos alísios.
Mas o que são os ventos alísios? São ventos predominantes de leste (ou seja, vêm
de leste e vão para oeste) da Linha do Equador, direcionados pelas zonas subtropicais.
Esses ventos fazem parte do movimento em larga escala da atmosfera, denominado
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Circulação Geral da Atmosfera (CGA), gerada pelo aquecimento da superfície terrestre
e da rotação do planeta.

Imagem de satélite mostrando a concentração do pigmento fotossintético clorofila a, em
mg/m3, na zona equatorial do Oceano Pacífico. Ela revela o evento de ressurgência diante do
padrão de ventos alísios que sopram as águas quentes de superfície. Fonte: adaptado de
NASA/Wikimedia Commons (CC0).

Basicamente, a incidência de raios solares sobre a superfície da Terra gera excesso
de calor em baixas latitudes (próximas à linha do equador) e deficiência em altas latitudes
(próximas aos pólos). Isso causa movimento de massas de ar frio e denso das áreas mais
frias (Polos Norte e Sul) em direção à área mais quente (Linha do Equador). Entretanto,
esse movimento do ar frio para a Linha do Equador não segue uma direção uniforme.
Quando a Terra gira em torno de seu próprio eixo de Oeste para Leste, a sua atmosfera
corresponde a essa rotação, alterando a direção das correntes de ventos, como uma
resposta à chamada Força de Coriolis. Assim, formam-se os ventos alísios e os demais
tipos de ventos componentes da CGA.
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Representação esquemática das principais correntes de ventos da Circulação Geral da
Atmosfera (CGA) e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Fonte: adaptado de Reboita S.
M. et al./Researchgate (CC BY-NC 4.0).

Dessa forma, quando os ventos alísios passam pela superfície dos oceanos, há
uma divergência das águas de superfície para os lados esquerdo e direito da direção
dos ventos, que ocasiona a subida de águas profundas, registrando a ressurgência
equatorial.

- Ressurgência da Antártica
O continente da Antártica também experimenta ressurgência em sua costa,
com as águas vindas de todos os oceanos, principalmente do Atlântico Sul. Além disso, a
região da Antártica é rodeada pela Corrente marítima Circumpolar Antártica (CCA), a
corrente mais veloz dos oceanos, que facilita o regime de ressurgência ao ajudar as águas
de ressurgência a contornar o continente.
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Modelo tridimensional da Antártica, com destaque para as águas de ressurgência em azul.
Fonte: Tamsitt et al. (CC BY 4.0).

O afloramento do Oceano Antártico ocorre com os ventos de oeste da Circulação
Geral da Atmosfera que circunda o continente e sopra as águas de superfície para longe
da costa. Contudo, não apenas os ventos, mas outros fatores principais favorecem a
ressurgência de águas de profundidades tão elevadas nesta região. A topografia ao
redor do continente Antártico, que apresenta montes submarinos agindo como uma
‘‘escada em espiral’’ para as águas ressurgirem, além dos vórtices, redemoinhos
oceânicos, que também favorecem a subida das águas e impedem que essas parcelas de
águas profundas escapem da Corrente Circumpolar Antártica, são alguns desses fatores.
Pode-se dizer que o regime de ressurgência da Antártica é a principal responsável
pelos nutrientes que os organismos da superfície utilizam para sobreviver, além de
possibilitar uma desgaseificação de dióxido de carbono, antes estocado no oceano
profundo, para a atmosfera. Dessa forma, mudanças nesse regime podem provocar
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alterações não apenas no ambiente marinho, mas na regulação de dióxido de
carbono no mundo.
Sendo assim, as zonas de ressurgência mostram-se como importantes provedoras
de nutrientes em meio oceânico, promovendo uma proliferação de microalgas
(fitoplâncton), que sustentam uma quantidade expressiva de outros organismos (ex.:
zooplâncton), até chegar no pescado e de outros animais marinhos de topo de cadeia
trófica.
No entanto, apesar da grande biodiversidade resultante da ressurgência, estas
áreas hoje são sensíveis às mudanças climáticas, que podem deixá-las menos frequentes,
mais fortes e longas em duração. Portanto, em longo prazo, os eventos de ressurgência
que possam sobreviver às mudanças climáticas podem se tornar tóxicos aos organismos
marinhos, devido ao excesso de metais oriundos de águas profundas, onde o limite entre
micronutrientes e toxicidade é ínfimo, sendo necessária atenção para esses ambientes,
importantes na dinâmica dos oceanos.
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Ecossistemas e Biomas
Marinhos

Restinga: a vegetaçao do litoral
Por Luane Rodrigues, Mariana P. Haueisen, Thais R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 20 de junho de 2021

Restinga no Morro de Itapirubá - SC, com a presença da vegetação herbácea e arbustiva. Fonte:
Luane Rodrigues, 2019 ©.

Você já ouviu falar sobre restinga ou jundu? Esses nomes podem soar familiares
para algumas pessoas, principalmente em áreas litorâneas, mas nem todo mundo
conhece as particularidades dessa vegetação.
A restinga é uma vegetação composta por plantas herbáceas, arbustivas e
arbóreas, típica de regiões litorâneas arenosas, salinas e que sofrem interferências
marinhas. O substrato é formado pela planície costeira, cuja composição pode
diferenciar com variações na elevação do mar, por mudanças no período Quaternário, e
também pelas ações de correntes marítimas próximas à costa.
52

Perfil da vegetação da restinga. Fonte: Luane Rodrigues, 2019 ©

VEGETAÇÃO DA RESTINGA
Na restinga, pode-se encontrar diferentes conjuntos de comunidades vegetais
distribuídas de forma não-homogênea, já que a ocorrência varia conforme as diferentes
características do solo. É uma área com grande abundância vegetal, com comunidades
edáficas, ou seja, que dependem mais das propriedades do substrato do que do clima.
Os estágios sucessionais ocorrem lentamente, dado que o substrato não é
favorável no estabelecimento inicial das plantas pela carência de nutrientes. Com isso,
a substituição da vegetação é tardia, isso significa que as espécies variam de formações
herbáceas, arbustivas e arbóreas, fechadas ou abertas, podendo haver florestas com a
altura do dossel (porção aérea da planta) variada, porém não superam os 20 metros.
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Formações herbáceas:
As espécies herbáceas ocorrem na faixa de praia e em frente às dunas. São
eventualmente atingidas por marés mais altas, borrifos de água salgada ou depressões
alagáveis.

Vegetação herbácea. Fonte: barnyz/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Formações arbustivas:
Arbustos tortuosos constituem essas formações, com proximidade das copas
formando um visual denso. São as que mais chamam a atenção pela aparência peculiar:
com arbustos ligados a trepadeiras, cactos e moitas de tamanho e altura variável, além
de espaços de areia desnuda.
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Vegetação arbustiva com a presença de cactos no morro de Itapirubá Sul - SC. Fonte: Luane
Rodrigues, 2018 ©.

Formações arbóreas:
A floresta baixa é a primeira formação após a restinga arbustiva. Dependendo da
extensão da planície litorânea, pode ocorrer a floresta de restinga alta sobre os cordões
arenosos e solos mais secos, com a presença de espécies como palmito-juçara (Euterpe
edulis) e pinta-moça (Ternstroemia brasiliensis). Pode também haver a formação de
florestas paludosas em terrenos propensos a alagamentos.
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Formação florestal em Bertioga-SP. Fonte: Miguelrangeljr/Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

FAUNA
A fauna da restinga é diversificada, com a presença de aves migratórias, como
a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis)
e formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), essa última é uma ave endêmica da área
da restinga. Os mamíferos que podem ser encontrados são o mico-leão-da-cara-preta
(Leontopithecus caissara) e a lontra (Lontra longicaudis). Além disso, essa região pode ser
utilizada como habitat de caranguejos.
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(A) Falcão-de-coleira Falco femoralis (Temminck, 1822), (B) Caranguejo Maria-farinha Ocypode
sp. (Webber, 1795), (C) Mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara (Lorini & Persson,
1990) e (D) Formigueiro-do-litoral Formicivora littoralis (Gonzaga & Pacheco, 1990). Fonte: (A)
Flickr/Moisés Silva Lima (CC BY 2.0), (B) Ricardo Andrade Veras/Wikimedia Commons (CC BYSA 4.0), (C) Daisyree Bakker/Wikimedia Commons (CC BY 2.0), (D) Brendan Ryan/Flickr (CC
BY-NC-SA 2.0).

IMPORTÂNCIA E CONSERVAÇÃO DA RESTINGA
Por sua localização geográfica, as restingas têm suas ações de conservação
divididas pelo conflito direto com os seres humanos, devido ao uso e ocupação do solo.
Como as principais ameaças à restinga, temos o aumento da população urbana, caça
ilegal de animais silvestres, destruição da flora, rodovias com tráfego, queimadas e
presença de espécies exóticas. Esses problemas afetam o desenvolvimento da vegetação
e a dinâmica do ambiente, além de impedir o corredor ecológico, causando um possível
isolamento genético. É protegida por lei, por sua fragilidade e pelas diferentes
pressões que sofre, principalmente de origem antrópica.
É importante que esses ambientes sejam conservados para evitar a perda da
biodiversidade e a invasão do oceano no ambiente costeiro. Uma vez que a
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vegetação da restinga possui um papel físico-ambiental significativo, por formar
uma barreira para conter a ressaca do mar, as erosões das praias e das dunas. Além
disso, é um ecossistema de enorme importância por abrigar espécies ameaçadas de
extinção e ter ocorrência de plantas medicinais ou para consumo.
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Recifes artificiais: uma soluçao para a
pressao antropica em recifes naturais?
Por José Pedro Vieira Arruda Júnior, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais R. Semprebom e
Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 20 de novembro de 2020

Mergulhador em atividade visitando um recife artificial - uma embarcação afundada. Fonte:
Roderick Eime, Vanuatu/Flickr (CC BY 2.0).

Recifes artificiais são estruturas depositadas no oceano de forma proposital
ou acidental, que podem ser barcos de metal ou madeira, estruturas de concreto
específicas para este fim, e até mesmo pilastras de piers, plataformas de petróleo ou base
de aerogeradores de usinas eólicas que ficam no mar. Com o passar do tempo, essas
estruturas são colonizadas por diversos grupo de organismos, e acabam mimetizando o
ambiente de recifes naturais.
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A principal diferença de recifes naturais de recifes artificiais é a forma com que os
primeiros surgem e o tipo de substrato que os organismos como corais, algas e esponjas
se estabelecem. Além disso, estudos discutem as diferenças na composição de espécies
marinhas entre esses dois ambientes.
Atualmente, além de servir como área de pesca, os recifes artificiais são locais para
mergulho recreativo, devido às semelhanças com os recifes naturais. Dessa forma, são
consideradas importantes áreas para o desenvolvimento do turismo e para a economia
das cidades em que se encontram.
Os recifes artificiais são considerados redirecionadores de pressões antrópicas
que os recifes naturais sofrem, como pesca excessiva e impactos negativos que podem
ser gerados pelo mergulho recreativo, como danos físicos e interrupção da reprodução
e alimentação dos animais. Além disso, a pesca por arrasto de fundo que pode danificar
os recifes não pode ocorrer em recifes artificiais, devido ao tipo de estrutura utilizada.

Recifes artificiais construídos com espécies recifais já estabelecidas. Fonte: Tom
Jowett/WikimediaCommons (CC BY-SA 4.0).
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O QUE É NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE RECIFES ARTIFICIAIS?
Para o estabelecimento de recifes artificiais é necessário utilizar o tipo de
material adequado para o ambiente (se é de metal, madeira, concreto, pneus,
embarcações desativadas, etc.). Isso é importante pois as características oceanográficas,
como hidrologia, granulometria do sedimento, salinidade, poluição, turbidez e
características das comunidades biológicas podem afetar o tempo de assentamento
dos organismos que ali se estabeleçam.

Estrutura de concreto afundada para o estabelecimento de espécies recifais (Florida, USA,
2013). Fonte: Reefmaker/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Outro ponto interessante é o objetivo da instalação dessas estruturas. É muito
importante que esses objetivos sejam relevantes para o processo de estabelecimento
de um recife, seja para fins de pesquisa científica, mergulho recreativo e estabelecimento
de peixes, por exemplo.
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Mais importante é que haja discussões com as pessoas da comunidade onde se
estabelecerão essas estruturas, como pescadores, mergulhadores e cientistas. Tudo isso
pode ser norteado por uma legislação sólida, também criada com a participação da
sociedade e da academia.
A legislação para a criação de recifes artificiais pode ser encontrada na Instrução
normativa do IBAMA Nº 22, de 10 de Julho de 2009, que dispõe sobre o licenciamento
ambiental para instalação de recifes artificiais no Mar Territorial na Zona Econômica
Exclusiva brasileira. No entanto, essa normativa foi observada pelo IBAMA em junho de
2019, dificultando um direcionamento para as atividades de criação e licenciamento de
recifes artificiais.

RECIFES ARTIFICIAIS NO BRASIL: O QUE ESTÁ SE DISCUTINDO
ATUALMENTE?
No ano de 2020, o Governo Federal do Brasil propôs o estabelecimento de recifes
artificiais na costa brasileira como forma de conter os impactos da pesca desordenada
nos recifes naturais. A maioria desses recifes seriam estabelecidos em áreas de proteção
ambiental aprovadas pela Marinha do Brasil. Além disso, não existe mais a legislação
detalhada no tópico anterior, o que dificulta uma melhor avaliação do caso.
No entanto, diversos pesquisadores especialistas em ambientes recifais alertaram
o governo dos riscos do estabelecimento deliberado e sem estudos prévios de recifes
artificiais na costa brasileira.

E QUAIS SÃO OS IMPACTOS NEGATIVOS DESSA AÇÃO?
•

Recifes artificiais construídos em áreas rasas podem alterar o balanço sedimentar
e acabar contribuindo com a erosão costeira.

•

O uso de materiais danosos ao meio ambiente que soltem tinta ou outras
substâncias podem contribuir com a poluição local.

•

Descarte indiscriminado de materiais no mar com pretexto de uso para
estabelecimento de recifes.
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•

Uso das estruturas como trampolins por espécies exóticas, ou seja, as espécies de
organismos marinhos de outras áreas podem vencer barreiras geográficas ao se
deslocarem por essas estruturas artificiais até outra área.

Esse último ponto é bastante discutido por cientistas, devido ao potencial
devastador que espécies exóticas podem ter em recifes naturais, como competição
com outras espécies endêmicas. Uma vez que espécies exóticas encontram condições
favoráveis para o seu estabelecimento, elas podem competir por recursos mais
eficientemente e alterar o estado de equilíbrio dos recifes naturais. Isso nos faz pensar
se o uso indiscriminado de recifes artificiais é a solução para diminuir as pressões
antrópicas sobre os recifes naturais.

O QUE SE PODE CONCLUIR COM ISSO?
A partir de tudo que foi dito, pode-se pensar que os recifes artificiais são sim
soluções para os impactos negativos nos recifes naturais brasileiros. No entanto, no
Brasil, já existem recifes artificiais mapeados e sendo estudados, ou seja, conhecemos os
recifes artificiais, precisamos agora partir para os estudos científicos.
Nesse contexto, surge uma proposta de valorização dos recifes artificiais já
existentes e o desenvolvimento de políticas ambientais para a proteção dos recifes
naturais. Além disso, é importante a participação de atores sociais nas discussões
acercas desses temas, como representantes das universidades, da sociedade e do governo
federal.
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Zonas de mar profundo
Por Lucas Garcia Martins, Yuri Antônio da Silva Rocha, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais
R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 20 de dezembro de 2020

As áreas mais profundas dos oceanos, fossas abissais por exemplo, certamente
inspiram o imaginário de muitas pessoas que se interessam pela vida marinha. No
entanto, um dos pensamentos mais comuns quando se fala de mar profundo é a de que
possui seres estranhos e assustadores como o peixe demônio lanterna Melanocetus
johnsonii, mostrado no filme "Procurando Nemo". Contudo, o mar profundo é referente
às áreas a partir da quebra da Plataforma Continental, começando em 200 m de
profundidade até por volta de 11 mil m nas Fossas Marianas.
Além disso, o mar profundo compreende várias zonas oceânicas: as zonas batial,
abissal e hadal. Cada uma delas possui características físicas, químicas, geológicas e
biológicas diferenciadas, ou seja, os organismos de cada zona são distintos
morfológica e fisiologicamente.

Zonação do mar profundo, destacando as áreas bentônicas e pelágicas, considerando as
principais características ambientais (biomassa fitoplanctônica, em verde, luz solar e
temperatura em graus Celsius) Fonte: Ana Colaço et. al, 2017 (p. 14) (CC BY-NC-SA 4.0).
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ZONAÇÃO DO MAR PROFUNDO
Atualmente a comunidade científica aceita a seguinte divisão para o mar
profundo:
•

Zona batial: nesta área, observa-se o declive acentuado ao fim da Plataforma
Continental. Esse acidente abrupto chama-se talude continental e que, em média,
inicia-se aos 1000 m de profundidade até a faixa de 3500 m. A luz é quase
ausente poucos animais vivem nessa área por apresentar muitas zonas de
oxigênio mínimo (a soma das taxas de decomposição e de respiração é maior que
a reposição de oxigênio). Observam-se também muitas carcaças flutuando, devido
à diferença da densidade da água da zona epipelágica, da zona batial até
chegar, enfim, na zona abissal.

•

Zona abissal: um ambiente que se estende entre 3500 m e 6500 m, com pouca
dinâmica de movimento de correntes, sem entrada de luz solar e uniformemente
fria. Quanto às características faunísticas, as espécies geralmente são
adaptadas à grandes pressões, à ausência de luz - sendo que alguns animais
apresentam bioluminescência e visão muito sensível - e à escassez alimentar,
dependendo dos resíduos orgânicos que vêm das camadas superiores. No entanto,
a principal diferença dos animais abissais é a musculatura mais rígida que a
dos peixes hadais, pois eles são predadores ativos que sobem até zonas mais
rasas para se alimentar e retornam ao domínio abissal.

•

Zona hadal: corresponde aos ecossistemas distribuídos a partir de 6500 m de
profundidade. Ela não é considerada uma extensão da zona abissal, pois nesta
zona, devido à acumulação de matéria orgânica aliada à alta pressão e isolamento
geográfico, houve uma elevada especiação e um alto grau de espécies
endêmicas. Em relação aos peixes, podemos diferenciá-los dos abissais pela
musculatura também. A musculatura dos peixes hadais é atrofiada, pois com a
pouca disponibilidade energética, o consumo durante a natação é muito baixo,
sendo principalmente demersais, ou seja, associados ao substrato, porém com
capacidade de natação. Além disso, é um ambiente com dois contrapontos:
animais muito pequenos (pela falta de aporte alimentar, no caso os animais
sésseis) e animais com gigantismo (devido à alta longevidade e processos
metabólicos lentos, que os permite continuar crescendo constantemente, embora
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num ritmo mais lento, condição restrita apenas aos crustáceos isópodes,
anfípodes e camarões, que podem ir atrás de alimento).

Representação esquematizada de um peixe abissal (técnica: pontilhismo). Fonte: ilustração
elaborada por Yuri Antônio da Silva Rocha, 2020 ©.

CARACTERÍSTICAS DO MAR PROFUNDO
As características do mar profundo são próprias desse ambiente.
•

Luz: A partir da zona batial até a zona hadal, ou seja, a área mais profunda do
assoalho oceânico, a luz solar é praticamente inexistente.

•

Pressão: A pressão desempenha papel de grande importância nas adaptações
dos animais. Observa-se que até os 4000 m de profundidade muitos organismos
apresentam uma mineralização mais intensa e concentrações de cálcio,
calcário, carbonato, estrôncio, silicato e outros em sua estrutura corporal,
desde óssea até exoesqueleto, e músculos com as chamadas bombas de
cálcio. A partir dos 4000 m, muitos filos de animais deixam de existir como
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caranguejos, estrelas, ouriços e anêmonas, pois suas larvas são tão frágeis que não
suportam a pressão. Vale destacar que a partir dessa profundidade as adaptações
chegam ao nível molecular. Observamos que as cadeias proteicas dos
organismos de áreas acima dos 4000 m são feitas por ligações peptídicas enquanto
que abaixo dessa profundidade elas são compostas por ligações iônicas, pois elas
se baseiam em forças eletrostáticas que a pressão não consegue quebrar.
•

Oxigênio: Apesar de não haver fotossíntese, o mar profundo é bem oxigenado,
pois as correntes que banham essas zonas são ricas em oxigênio trazidos da
superfície. Sendo assim, a grosso modo não existem zonas de anóxia (sem
oxigênio) no mar profundo.

•

Salinidade: No mar profundo a salinidade não é um problema, ela mantém-se
constante em basicamente todas as zonas.

COMO SE SUSTENTA O MAR PROFUNDO?
Para manutenção da vida nas áreas profundas existe uma série de processos
oceanográficos que moldam o ecossistema, garantindo a produtividade. Se nessas áreas
de mar profundo não existe luz, então não existe a produtividade primária? Na verdade,
existe sim! A produtividade primária continua existindo pelo processo de
quimiossíntese

realizada

por

determinados

organismos.

Entretanto,

a

quimiossíntese não proporciona uma produção energética tão alta quanto a
produção fotossintética.
Por tal fato, as relações ecológicas no mar profundo se baseiam mais
intensamente no predatismo. Muitos organismos das zonas batial e abissal migram
para águas mais rasas para se alimentar e depois voltam às profundezas, a exemplo o
peixe-remo Regalecus glesne Ascanius, 1772, enquanto que os animais da zona hadal não
fazem essa migração. Isto refere-se exclusivamente aos peixes e vale ressaltar que,
conforme aumenta-se a profundidade, as reações metabólicas tornam-se mais
lentas, o que permite que estes animais tenham grandes intervalos de tempo entre cada
refeição.
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Nessas regiões os organismos apresentam distintas estratégias alimentares.
Dentre as mais predominantes temos: suspensívora (alimenta-se de todo material em
suspensão na água, como partículas e zooplâncton), detritívora (detritos que
sedimentam ao fundo, às vezes grandes massas orgânicas), necrófaga (alimentam-se de
cadáveres), por raspagem de substrato (raspam o substrato consumindo filmes
bacterianos e microrganismos) e, por fim, a predação, que é praticada quase que
exclusivamente pelos peixes que possuem capacidade de locomoção e podem
buscar o alimento, enquanto as outras supracitadas são mais predominantes em
organismos bentônicos.
É importante salientar que o sistema de mar profundo, de modo geral, depende
da matéria orgânica produzida nas camadas rasas e que é trazida às profundidades
pelas correntes e a sedimentação marinha. Ainda mais importante, o mar profundo é
um complexo com diferentes microecossistemas, o que garante uma vasta
biodiversidade. Podemos ver abaixo como esses animais se sustentam em diferentes
áreas de mar profundo.
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A figura (clique aqui para ver maior) ilustra resumidamente as diferentes fontes de energia para
os ambientes em profundidade no substrato móvel, no substrato fixo e nos ambientes
quimiossintéticos. Ilustra-se também a diferença entre os produtos reduzidos de origem
termogênica, como as fontes hidrotermais, em contraponto com os de origem biogênica, das
fontes frias. Nas fontes frias, é um complexo de micro-organismos que vai reduzir o sulfato da
água do mar e oxidar o metano, para produzir sulfúrico de hidrogênio e dióxido de carbono
necessários para os organismos quimiossintéticos. Fonte: Ana Colaço et. al, 2017 (p. 47) (CC BYNC-SA 4.0).
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Conservação

Importancia das baleias
ecossistema marinho

para

o

Por Luane Rodrigues, Mariana P. Haueisen, Thais R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 10 de dezembro de 2020

Baleia-jubarte saltando no Santuário Stellwagen Bank, na Baía de Massachusetts. Fonte: Whit
Welles/Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

As baleias são os maiores animais do planeta Terra e habitam o ambiente
oceânico há aproximadamente 50 milhões de anos, de acordo com os primeiros registros
fósseis encontrados. São mamíferos, possuem o corpo alongado, evolutivamente
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perderam os pelos, desenvolveram nadadeiras e uma camada grossa de gordura
permite manter sua temperatura corporal.
Pinturas rupestres indicam que a caça às baleias aconteceu há aproximadamente
oito milhões de anos, sendo que provavelmente, naquela época, só eram caçados animais
que encalharam ou passaram muito próximos à costa. A caça, ou baleação, aconteceu em
larga escala no século IX, quando eram perseguidas em botes e utilizavam-se lanças e
arpões para a captura.
A partir do século XIX iniciou-se o uso de navios baleeiros, mas o abate ainda
ocorria por meio de arpões manuais e as baleias eram abatidas para o consumo da
carne e a utilização da gordura como combustível para a iluminação. No ano de
1920, desenvolveu-se o uso do arpão automático, que utiliza um explosivo na ponta,
navios-fábrica também passaram a ser utilizados e já processavam a baleia morta para
então produzir os itens comercializáveis. Em 1946, a Comissão Internacional Baleeira
(CIB) foi criada e sugeria que houvesse um rodízio na caça das baleias, ou seja, à medida
que uma população diminuía, deveria se explorar outra.
Em 1986, a CIB, iniciou um projeto para cessar a caça exploratória de baleias
e desde então vem gerando conflitos. Alguns países utilizam brechas para continuar com
essa prática, como por exemplo Japão, Noruega e Islândia, que são responsáveis pela
morte de 2.500 baleias por ano.
Por muito tempo esses animais foram considerados sem importância ecológica
para o oceano, mas essa afirmação é incorreta. Atualmente existem 1,3 milhões de
baleias nos oceanos, se as populações pudessem se estruturar ao que eram no período
anterior à caça, poderíamos ter cerca de 4 a 5 milhões de indivíduos. Então, qual a
importância ecológica desses grandes animais?

AS BALEIAS E SUA IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA
Primeiramente, as baleias acumulam grande quantidade de carbono, afirma
estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI), no qual economistas demonstram que
esses animais são capazes de armazenar 1,7 bilhões de toneladas de dióxido de carbono
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por ano, um número muito acima das emissões de carbono por ano no Brasil, ou seja,
ajudam a controlar o aquecimento global.

Baleia morta em uma praia do Pacífico. Fonte: Anita Hart/Flickr (CC BY-SA 2.0).

Após a morte das baleias, suas carcaças se depositam no assoalho oceânico,
levando consigo o carbono, acumulado nas partes moles e ossos de seu corpo. A carne
serve de alimento para diversas espécies e a carcaça pode ser utilizada como abrigo para
outros animais, aumentando assim a produtividade local. Sendo assim, sem as baleias,
grande parte dos ciclos ecológicos do oceano estariam em colapso.
Esses animais são espécies-chave, ou seja, se são retirados de um
ecossistema, diversas outras espécies deixariam de existir. As baleias são
predadores de topo de cadeia, não são normalmente predadas por outros animais e se
alimentam de uma grande variedade de espécies, controlando, assim, as populações, e
evitando que a biodiversidade seja afetada. As fezes desses animais também são
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importantes para o ecossistema, porque fertilizam o ambiente, propiciando o
crescimento de diversas espécies, como o plâncton; esses dejetos são ricos em ferro,
podendo ser até 10 milhões de vezes maior do que no ambiente marinho, favorecendo o
processo de fotossíntese realizada pelo fitoplâncton. O ferro é importante nutriente
para o fitoplâncton, importantes por realizarem o processo de fotossíntese, atuando
como removedores de CO2 da atmosfera. Sabe-se que o oceano Antártico é rico em
nitrogênio e pobre em ferro, prejudicando a proliferação do fitoplâncton. Como sugestão
de vídeo sobre o tema: Ash de Vos: Por que deveríamos nos importar com o cocô das
baleias.
Sendo assim, por esses animais acumularem a grande quantidade de carbono
descrita acima, é importante que existam propostas e ações que estimulem a conservação
dessas espécies. Já que as baleias apresentam um ciclo longo de reprodução, gerando
apenas um filhote por gestação. Por exemplo, as jubartes (Megaptera novaeangliae) têm
um filhote por ano, enquanto as francas (Eubalaena australis) têm um filhote a cada três
anos, fazendo com que as populações tenham um crescimento lento, o que faz com que
a população não consiga se restabelecer rapidamente após algum evento, como a caça
excessiva.
O relatório emitido pelo FMI, demonstra a importante ligação desses animais
com as funções ecológicas e com os outros seres do planeta Terra. Porém os números
populacionais das baleias preocupam.
Compreendendo o papel ecológico desses animais e sua função como espécieschave é importante que ações de conservação sejam desenvolvidas visando o aumento
populacional das baleias, para que, também, os ecossistemas marinhos possam manterse equilibrados e com sua biodiversidade proporcional.
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Por José Pedro Vieira Arruda Júnior, Raphaela A. Duarte Silveira, Thais R. Semprebom e
Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 20 de fevereiro de 2021

Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde (Beberibe, CE). Fonte: José Pedro Vieira Arruda
Júnior, 2019 ©.

Reservas Extrativistas (ResEx) são unidades de uso sustentável, onde
populações tradicionais praticam atividades de subsistência (extração, pesca,
criação de animais domésticos de pequeno porte e agricultura). Elas têm como objetivo
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, além de assegurar o uso
sustentável dos recursos naturais da unidade (Lei 9.985 do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação).
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Dentre as ResEx brasileiras, existem as que se encontram em áreas marinhas
(ResEx-Mar). Como exemplo, temos a ResEx da Prainha do Canto Verde (Beberibe, CE) e
a do Arraial do Cabo (RJ), onde as comunidades pesqueiras utilizam os recursos do mar
de forma sustentável e de acordo com a legislação vigente. Diante da pressão antrópica
sobre os recursos marinhos, as ResEx-MAR chegam como uma alternativa de uso
sustentável deste recurso para as comunidades que são consideradas tradicionais.

Pescadores organizando as redes de pesca na praia. Fonte: pasja1000/Pixabay.

MAS QUEM ADMINISTRA ESSAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO?
No Direito Ambiental, o meio ambiente, incluindo as unidades de conservação, é o
espaço que a gente vive e é um bem público, sendo responsabilidade de todos. Dessa
forma, as ResEx-Mar são geridas por um conselho que decide sobre conflitos e normas da
área. Esse conselho é chamado de conselho deliberativo.
O conselho deliberativo é formado pelo órgão ambiental responsável, que no caso
das ResEx é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pela
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comunidade científica que participa do monitoramento do local e pela representação da
sociedade, ou seja, um representante da associação das comunidades ou da comunidade
que se encontra a ResEx. Essas comunidades tradicionais são organizadas, geralmente,
em colônias de pescadores que formam associações que elegem um representante para
defender seus interesses coletivos.
As ResEx marinhas, bem como todas as outras reservas extrativistas, possuem um
plano de manejo. Este é um documento técnico-científico que fornece dados físicos,
químicos, biológicos e socioeconômicos acerca da unidade e que serve como um guia
para as decisões sobre o uso sustentável da área. Essas decisões são coletivas e são
desenvolvidas em conjunto com a comunidade da ResEx, com os cientistas e com o órgão
público ambiental que gerencia a unidade.

COMO SÃO FEITAS AS PESQUISAS CIENTÍFICAS NESSAS ÁREAS?
A comunidade científica é muito importante para guiar as decisões que são
tomadas para a gestão da área. Isso porque, embora exista uma sensibilização coletiva
acerca das pressões antrópicas, as mudanças climáticas e a poluição marinha ainda
são problemas que surgem nessas áreas como um impedimento para o seu uso
sustentável. Em muitos casos, as comunidades de pescadores artesanais são afetadas pela
diminuição do pescado, o que, consequentemente, afeta a economia da comunidade.
A maioria das pesquisas focam em estudar como as populações de organismos
marinhos variam espacial e temporalmente, como forma de monitorar os efeitos das
mudanças climáticas nessas áreas. Além disso, aspectos socioeconômicos sobre
atividades que são ou que poderão fazer parte da unidade também são pesquisados, como
o turismo ecológico e projetos de conservação de organismos marinhos. Outras pesquisas
focam em monitorar os processos erosivos que possam comprometer a faixa de praia
dessas áreas e afetar os locais de moradia das comunidades tradicionais. Essas
informações trazem um panorama de como se encontram todas as dimensões da ResExMar, seja no meio biótico, abiótico e social. A ciência vem como uma forma de prover
subsídios para o melhor gerenciamento da unidade.
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AS RESEX-MAR COMO EXEMPLO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL
O ambiente marinho encontra-se sob pressão das grandes empresas pesqueiras e
de empreendimentos de aquicultura que poluem o ambiente marinho com fertilizantes e
antibióticos. As comunidades tradicionais acabam sendo deslocadas para longe de suas
áreas de origem, devido ao avanço de grandes empreendimentos que tomam o espaço
marinho para si.
As reservas extrativistas marinhas nos ensinam que os recursos marinhos
podem ser utilizados de maneira sustentável, beneficiando as comunidades que ali
residem e mantendo os recursos marinhos estáveis. É necessário, portanto, que os órgãos
públicos, a comunidade científica e a sociedade civil reforcem a importância dessas
unidades de uso sustentável como exemplo de conservação do ambiente marinho.

Pescadores artesanais no Nordeste retirando a jangada do mar, na Praia de Flexeiras (Trairi,
CE). Fonte: Otávio Nogueira/Flickr (CC BY 2.0).
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Curiosidades

Animais
curiosos:
unicornios marinhos

monstros

e

Por Nicholas Negreiros, Mariana P. Haueisen, Thais R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 20 de novembro de 2020

“Chifre de unicórnio” em exposição no Museu de História Natural de Viena e Peixediabo, um “monstro marinho”. Fonte: Gryffindor/Marku1988/Wikimedia commons
(CC0) e Wikimedia Commons/Ryan Somma (CC BY 2.0).

Muitos animais marinhos viram referência no universo cinematográfico, onde
acabam ganhando visibilidade e despertando uma certa curiosidade nos telespectadores,
como os tubarões. Outros, ficam famosos por suas aparências peculiares quando são
capturados acidentalmente por redes de pescadores, que trazem histórias sobre
aberrações vistas em suas viagens. No entanto, todos são bastante curiosos, com suas
peculiaridades, enriquecendo, cada vez mais, a biodiversidade da Terra. Vamos conhecer
um pouco sobre algumas dessas misteriosas espécies!
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PEIXE-DIABO OU “PEIXE-DEMÔNIO”

Peixe-diabo em exposição no Museu de História Natural em Londres - Inglaterra. Fonte: Douglas
F. Peiró ©.

O peixe-diabo negro ficou conhecido pelo filme “Procurando Nemo”, produzido
pela Disney, em parceria com a Pixar, no ano de 2003.
O Melanocetus johnsonii é um peixe ósseo que habita todos os oceanos do
mundo, mas existem pouquíssimos registros e informações sobre o tamanho das
populações devido à grande profundidade em que vivem (entre 1,5 e 4,5 mil metros).
Algumas espécies podem ser encontradas em águas mais rasas.

85

Ilustração representativa de uma fêmea do peixe-diabo negro, página 430 do Boletim do Museu
Oceanográfico de Mônaco, 1904. Autor: Cliché Hachette. Fonte: Boletim do Museu oceanográfico
de Mônaco/Flickr (CC0).

Alimentação
Como um bom predador de emboscada, sua tática de forrageio se resume a
esperar e atrair suas presas, fazendo movimentos leves com uma haste (‘antena’) que
possui bioluminescência, estratégia perfeita para um morador da zona afótica (onde a
luz solar não alcança). Uma vez que suas presas são atraídas pela luz, mesmo que escapem
das mandíbulas do peixe-diabo, são afetadas por uma neurotoxina diluída que libera
pela pele ou, no caso de um bote bem sucedido, injeta com os dentes.
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Reprodução
Apesar de sua aparência grotesca, as fêmeas desse “monstro” chegam no máximo
a 20 cm e os machos não passam de três cm O dimorfismo sexual (diferença acentuada
entre os sexos da mesma espécie) é muito grande e sua reprodução é um tanto quanto
bizarra. O sistema digestivo do macho se degenera com seu amadurecimento e ele
precisa “parasitar” uma fêmea a partir daí, ou morrerá de fome. Quando o macho morde
a pele da fêmea, acontece uma reação química que conecta o sistema circulatório dos
dois e os transformam em “um só”. Isso garante que o macho tenha nutrição e à fêmea
que ela tenha um macho sempre à disposição para a fecundação.

Ilustração representação do dimorfismo sexual em um Cryptopsaras couesii, uma espécie de
peixe-diabo. Fonte: Dr Tony Ayling/Wikimedia Commons (CC BY-SA 1.0).
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NARVAL: O UNICÓRNIO MARINHO

Grupo de narvais registrado pelo Dr. Kristin Laidre. Fonte: Dr. Kristin Laidre/Wikimedia
Commons (CC0).

A espécie de baleia dentada é encontrada desde as águas da Baía de Hudson
(Canadá), passando pelo norte até o Mar de Kara (Rússia). O narval é da mesma família
da beluga e elas até possuem uma anatomia muito parecida, exceto por um detalhe:
um “chifre” em formato de espiral. Esses “chifres” eram encontrados por pessoas que
acreditavam ser dos lendários unicórnios e começaram a ser comercializados
como sendo um objeto mágico, quando na verdade não era um chifre, e sim um dente!
É um enorme dente canino. Ele cresce tanto que atravessa o lábio do animal e se estende
por cerca de três m para fora da boca.
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Dente de uma baleia narval em exposição no Museu de História Natural em Londres - Inglaterra.
Fonte: Emőke Dénes/Wikipedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Alimentação
Suas principais presas são peixes e seus predadores são orcas, tubarões e ursos
polares. Os ursos sabem que os narvais precisam vir à superfície para respirar e só
precisam esperar pacientemente nas fendas e buracos no gelo.
Biologia
Muita curiosidade surgiu sobre a função de um dente canino tão grande e, com o
tempo, foi observado que os dentes são usados para disputa entre machos, para atrair
fêmeas e também para golpear suas presas, a fim de atordoá-las. Os outros dentes do
narval, ao contrário de seu canino super desenvolvido, são muito pequenos, quase
vestigiais.
Estima-se que existam por volta de 120 mil narvais no mundo todo, deixando-os
na classificação de “Menor preocupação”, segundo a IUCN. Eles andam em grupos de até
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20 indivíduos e, durante o verão, esses grupos podem se unir para o acasalamento em
um supergrupo de até 1.500 membros. Os machos são um pouco maiores que as
fêmeas e crescem até 5,5 m, podendo chegar a 1.600 kg.

E NO FIM DAS CONTAS, OS "MONSTROS" SÃO MESMO REAIS!
Podemos ver que o peixe-diabo-negro, uma das criaturas de aparência mais
bizarra dos oceanos, é mesmo real e pode até ser um pesadelo para suas presas, mas
está longe de ser um monstro. Muito pelo contrário, é um animal muito interessante para
ser estudado e possui hábitos bem diferenciados.
Do outro lado temos o narval, cujo dente era vendido como item de cura na Idade
Média por preços absurdos como seu peso em ouro, sendo tratado como o chifre de uma
criatura mágica. Mas a ciência sempre acaba desmascarando esses mitos e hoje temos
dezenas de criaturas como o narval e o peixe-diabo registrados, que servem como
explicação para muitos mitos criados em nossas cabeças com o passar do tempo.
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Animais curiosos: arraia jamanta, a
gingante voadora!
Por Nicholas Negreiros, Mariana P. Haueisen, Thais R. Semprebom e Douglas F. Peiró
Publicado on-line em 10 de fevereiro de 2021

Raia-manta em visão ventral. Fonte: Stevelaycock21/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

As arraias-jamanta ou raias-manta estão entre os maiores peixes
cartilaginosos do oceano. Os peixes cartilaginosos (Classe Chondrichthyes) são
animais que não possuem um esqueleto formado por ossos, mas por cartilagem. Essa
classe engloba tubarões, raias e quimeras, incluindo as raias-manta, animais fantásticos,
gigantescos e extremamente pacíficos que parecem voar no mundo submerso com seus
movimentos lentos e precisos.
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BIOLOGIA DAS JAMANTAS
Antes de 2009, todas as espécies de raias-manta eram classificadas como Mobula
birostris (raia-manta oceânica), mas houve uma separação taxonômica graças à
observação de diferentes comportamentos entre grupos de animais.

Raia-manta de recife (Mobula alfredi) vista ventralmente. Fonte: Jaine FRA et. al/Wikimedia
Commons (CC BY 2.0).

As mantas-de-recife (Mobula alfredi) são normalmente encontradas em tamanhos
que variam de 2,5 m a 5,5 m de comprimento e vivem nos arredores de ilhas e recifes
rasos (águas ricas em matéria orgânica), supostamente para evitar águas frias. Podem
ser observadas apenas no Oceano Índico e no oeste do Oceano Pacífico Sul, não mudam
de área tão frequentemente quanto suas parentes e possuem uma ótima capacidade de
orientação para voltar aos seus locais de aglomeração e reprodução. As principais
características que diferenciam a manta-oceânica da manta-de-recife são o tamanho e o
peso, mas também pode ser observado que a Mobula birostris possui nadadeiras peitorais
ligeiramente mais alongadas.
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Com costumes um pouco diferentes das mantas-de-recife, temos as mantasoceânicas (Mobula birostris). Esses animais são migratórios e podem ser encontrados
por todo o mundo nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas, chegam a 7 m e
quase duas toneladas.

Mergulhador nadando embaixo de uma raia-manta-oceânica (Mobula birostris). Fonte: Elias
Levy/Flickr (CC BY 2.0).

O padrão de cor dessas raias varia muito de indivíduo para indivíduo. Enquanto
alguns podem apresentar uma cor totalmente branca na região ventral, outros podem ser
totalmente pretos, ou com manchas escuras, como podemos ver na imagem. O mesmo
vale para a parte dorsal dos animais, que pode ser totalmente escura ou pode apresentar
manchas brancas.
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CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA
Classe: Elasmobranchii
Ordem: Myliobatiformes
Família: Myliobatidae
Gênero: Mobula
Espécies: Mobula birostris
Mobula alfredi

ALIMENTAÇÃO E PREDAÇÃO
Essas raias se alimentam basicamente de plâncton pelo sistema de filtração (um
fato curioso é que essas são as únicas espécies de raia conhecidas que se alimentam
dessa forma), onde o indivíduo abre sua boca enquanto nada, filtrando uma enorme
quantidade de água e capturando o plâncton que fica preso em suas brânquias durante
esse processo. Os principais predadores deste animal enorme são as baleias-orca e
alguns grandes tubarões, como o tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), tubarão-cabeça-chata
(Carcharhinus leucas) e o tubarão-martelo (Sphyrna spp.).

Raia-manta nadando com sua boca aberta, filtrando a água para alimentação. Esses animais
costumam nadar em círculos verticais na água. Fonte: Gordon Flood/Wikimedia Commons (CC
BY 2.0).
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SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO ATUAL
As raias-manta estão classificadas como “vulneráveis” na lista de ameaça da
União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais
(IUCN), que monitora o status de conservação das populações de espécies pelo mundo
inteiro. O principal desafio dessas gigantes é a pesca desenfreada em busca de suas
nadadeiras, que são usadas na medicina tradicional chinesa, baixa taxa de reprodução
e também a destruição de habitat natural, que reduz suas áreas de reprodução e
aglomeração.
Como as leis de proteção para as jamantas são consideravelmente novas em
relação a outros animais e por não haver tanta fiscalização em relação às mesmas, as
populações dessas espécies continuam diminuindo sob essa ameaça. Mas a divulgação
científica tem o papel de reverter essa situação, ajudando as pessoas a enxergarem que
um animal desse vale muito mais vivo. Graças à sua beleza, as raias-manta são muito
procuradas para o turismo de mergulho, que traz muitas vantagens socioeconômicas
para as sociedades locais. Afinal, quem não gostaria de estar lado a lado com essa gigante
pacífica?
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