
òoSlf¥lOYd<» Para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos,

que hoje se celebra, biólogos fizeram- se ao mar nesta semana

para identificar ameaças à conservação das espécies e deram
uma lição sobre os sons dos habitantes das profundezas
do mar, do golfinho ao xarroco, todos têm "vozes" meigas

quando procuram par...

A 'VOZ'
DOS PEIXES

É O QUE IMPORTA
NA HORA

DE ACASALAR
ROBERTO DORES

Que
os golfinhos têm a

capacidade de se cha-
marem através de um
tipo específico de "as-
sobio" como se de um

nome próprio se tratasse, já não é
novidade. Mas quem diria que
peixes como o xarroco, a corvina,
o caboz ou o imenso grupo de ci-
clídeos - exemplares de corpo
comprimido lateralmente e ape-
nas uma narina - são quase obri-
gados a exibir o seu "charme" vo-
cal, a dezenas de metros de pro-
fundidade, para atrair as fêmeas
para o acasalamen-
to! É que não são to-
das as "vozes" que
conseguem seduzir
as futuras "mães" dos
seus filhos.

É com recurso ao
computador que se
revela um pouco do

que se passa a mais
de cem metros de
profundidade. O re-
sultado dos sons
captados via hidro-
fone permite perce-
ber que aquele ruí-
do de motor que sai
das colunas é, afinal,
uma corvina e que o
intenso coaxar não pertence a
uma rã, mas antes a um xarroco.

"Depois as fêmeas escolhem

os parceiros consoante os sons",
explica Maria Gouveia, aluna de
mestrado na Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa.
Isto no dia em que o MARÉ -
Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente - chamou a atenção
para as pressões humanas no
oceano e para a necessidade da
sua conservação, que promoveu
várias atividades no Parque Ma-
rinho da Arrábida, em Sesimbra.
Entre as curiosidades sobre a vo-
calização dos peixes, os investi-
gadores recuaram aos tempos da
Segunda Guerra Mundial, em
que os pescadores da Califórnia,
que tinham as barracas nos pró-
prios barcos onde dormiam,
acordavam em pânico ao ouvir
motores julgando que iriam ser
atacados por submarinos. Até ao
dia que perceberam que era ape-
nas o som das corvinas que ti-
nham o habitat debaixo das suas
casas.

"Quiseram tirá-las de lá por-
que não conseguiam dormir, mas
não foram autorizados porque
isso seria condenar a espécie", es-
clarece Maria Gouveia, enquan-

to o investigador
Manuel Santos ex-
plica que a falta de
visão no fundo dos
oceanos levou os pei-
xes a desenvolver vá-
rios tipos de sons.

"Como não vêem

bem, os animais de-
senvolveram me-
lhores capacidades
acústicas, como de
orientação e infor-
mação durante a
noite", explica en-
quanto tenta mos-
trar como se chega a
essa espécie de diá-
logos entre os peixes

ao largo no Parque Natural Luiz
Saldanha, os mesmos que já esta-
vam gravados de outras missões.

É a investigadora Ana Rita Luís

que lança o hidrofone de cerâmi-
ca à água. O GPS indica 116 me-
tros de profundidade. "Mas se
houver alguma coisa ele capta.
Consegue captar sons de golfi-
nhos a quatro quilómetros", reve-
la, aumentando o som das colu-
nas, enquanto coloca os auscul-
tadores e espera por notícias do
fundo do mar.

Mas o dia não está de feição e

nem o habitual som de chuva
provocado pela passagem de
camarões se deixa ouvir. Na ex-
periência apenas o motor de
um barco que passa a cerca de
dois quilómetros interrompe o
silêncio.

Fica a saber-se que há alguns
sons identificados entre as espé-
cies, com especial foco nos golfi-
nhos, mas que por muito que se

oiçam os assobios "será impossí-
vel pensar em criar um dicioná-
rio de 'golfinês'", ironiza Manuel
Santos.

Investigadores
avaliam os sons

dos golfinhos
quando

acasalam



Ana Rita Luís
mergulhou
o hidrofone no
mar, que chegou
aos seis metros
de profundidade.
Em terra,
o recurso a
microscópios
ajudava a
perceber
a genética
das espécies,
através da
recolha de ADN



CSI pela preservação
da biodiversidade

investigação Cortar uma pequena
parte da cauda de um peixe é o
mesmo que um humano cortar as
unhas ou o cabelo. Mas este passo
é decisivo para perceber o estado
de conservação das espécies. A in-
vestigadora Sara Francisco calça as
luvas e entra em ação num labora-
tório improvisado na marina de
Sesimbra. Qual CSI em nome da
preservação da biodiversidade, de-

monstra como é o trabalho de ge-
nética até extrair o ADN a um pe-
queno sargo que vai ficar conser-
vado em álcool. "Cortamos a cau-
da, por ser uma barbatana central,
para que possa nadar equilibrado",
explica, avançando que uma pe-
quena porção é suficiente para vá-
rias análises, como a genética das
populações, conservação, filogeo-
grafia e até gestão de stocks.


