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  Quem já me acompanha há mais tempo deve ter notado a
mudança no meu visual. Estou de logo novo, pessoal! A Débora
Malu Marquato, formada na Bio (UFSC), fez a ilustração que,
inicialmente era pra ser usada só como estampa de uma
camiseta, mas eu gostei tanto que resolvi aderir como minha
marca principal! Curtiram? Essas duas espécies ocorrem em Santa
Catarina e estão ameaçadas de extinção, será que você consegue
adivinhar quem são elas depois de ler este e-book?

Sobre o projeto

   Oi gente!!! Eu sou o Projeto Desmitificando Tubas e Raias, que
na verdade foi nomeado pelo seu fundador, o prof. Renato em
2015, com um nome bem mais pomposo “Desmitificando
tubarões e raias para educar e conservar”. O prof., ou Tútu
para os íntimos, ao longo de sua carreira como biólogo vem
trabalhando o comportamento, ecologia e conservação de
tubarões e raias. Parece complicado né? E é mesmo, hehe, mas
principalmente em virtude do que as pessoas pensam desses
animais, e de como é a história de vida deles, que faz com que
o panorama não seja nada otimista para os tubas e raias.
  Então, em 2015, o prof. Renato sentiu a necessidade de me
criar, e, junto dos alunos da universidade, estamos lutando
para que esses bichos tão fofos e amados (eu acho e defendo
isso!) parem de ser mal vistos e comecem a ser conservados.
Desde então, encontro com pessoas de todas as idades a fim
de desmascarar a fama de tubarões assassinos e raias
perigosas, apontando as importâncias  ecológicas deles, além
de escancarar a sobrepesca que ameaça grande parte das
espécies. 
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   Já atendemos incontáveis escolas, visitando elas ou
abrindo as portas do laboratório para elas nos
visitarem. Participei de várias feiras científicas, mas o
que eu mais gosto é de estar na praia conversando com
todo mundo que está passando por lá e se interessa
nos bichinhos expostos e as mandíbulas dentuças que
temos.
   Os voluntários que trabalham comigo e com o Tútu
também dão cursos dentro da universidade, ensinando
estudantes e membros da comunidade em geral que
estejam interessados nos tubas e nas raias. E quem
termina o curso pode se tornar um voluntário também!

Sobre o projeto
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Sobre o projeto

   Hoje eu também ando blogueirinha da internet, publico no meu
instagram @tubaseraias (segue lá!) vááááárias curiosidades sobre
esses animais, incentivando a conservação mesmo nos tempos de
pandemia.
   E como eu não canso de inovar, agora virei livro também! Aqui
eu vou te apresentar muito mais conhecimento científico sobre as
espécies que ocorrem no litoral de Santa Catarina. E eu sei contar
história viu? Sou descontraído e você vai adorar o que preparei
aqui! Sem contar que meus parças, os tubas e as raias, vão contar
sobre suas espécies também. Aqui você conhecerá o
comportamento, ecologia e diversas curiosidades desses animais,
e conhecendo um pouco mais sobre eles, me ajudará na força
tarefa que é a conservação destes animais. Você combina isso
comigo? 
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Quem são os elasmobrânquios?

   Galera, vou falar da gangue elasmos. O nome mesmo que
os especialistas dão é elasmobrânquios, um nome estiloso
para uma das subclasses dos Chondrichthyes composta por
tubarões e raias. Mas não se preocupe com esses nomes
diferentes, vamos com calma que no final você vai saber
tudinho sobre a gente. Para começo de conversa, uma classe
é uma das divisões nas quais os seres vivos podem ser
colocados, a nossa classe, os Chondrichthyes tem também
as quimeras, que são parentes meio parecidos com a gente,
mas que ficam em outra subclasse, chamada Holocephali. É
isso mesmo, os pesquisadores adoram uns nomes difíceis
ehehehehe, mas na real tem propósitos.

Classe
Chondrichthyes

Subclasse Elasmobranchii

Subclasse Holocephali
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Quem são os elasmobrânquios?

  Algumas características em comuns foram utilizadas para
incluir os elasmos e as quimeras entre os Chondrichthyes, então,
todo organismo com essas características estará entre nós.
Nosso esqueleto é composto em sua maioria por cartilagem, mas
ainda assim pode acumular um pouquinho de cálcio. Como todo
peixe nós temos brânquias por onde realizamos nossa troca
gasosa, também conhecida como respiração. Após a água entrar
pela boca e passar pelas brânquias ela sai por aberturas
branquiais e as espécies da nossa classe possuem de 4 a 7 pares
dessas aberturas. No nosso caso elas não apresentam nenhuma
cobertura óssea, diferentemente dos peixes ósseos que
possuem, tipo uma tampa chamada de opérculo que cobre essas
fendas e se abre para expulsar a água após a respiração.
   A forma como nossa arcada dentária se prende ao crânio, a
existência  de  pequenas  placas  similares  a  dentes  sobre nossa 

pele e a modificação da nadadeira pélvica também em um órgão
para cópula são outras características comuns e exclusivas à
nossa incrível subclasse, que você já lembra o nome, não é
mesmo?! Elasmobrânquios!!   
  O oceano é um ambiente pouco conhecido pelos seres
humanos, porém nós já vivemos por aqui há mais de 400 milhões
de anos, isso é tempo de sobra para diversas espécies evoluírem
e ocuparem as águas ao redor de todo o planeta. É isso mesmo,
nós estamos em todo o oceano, desde os polos, bem gelados,
passando pelas regiões intermediárias e chegando até as ilhas
paradisíacas do Caribe, Polinésia e etc, onde o mar é bem
quentinho. Também estamos presentes desde a superfície até as
regiões mais profundas, onde nem mesmo a luz consegue
chegar. Se bem que a maior parte do oceano não possui luz,
sabia dessa?
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Quem são os elasmobrânquios?
  Devido a essa enorme variedade de locais que habitamos,
nossas características biológicas e ecológicas são muito amplas,
sendo que cada espécie (são mais de 1100 conhecidas) se
adaptou melhor ao longo de muitas gerações a uma
determinada condição, fazendo com que a diversidade de
tubarões e raias no mundo se tornasse grande. O tamanho
corporal dos elasmobrânquios varia de aproximadamente 15cm
até os enormes 20m de comprimento do maior peixe existente
nos dias atuais, o tubarão-baleia.
    Você deve estar se questionando se nossa existência se limita
aos oceanos, mas aí entram algumas espécies bem
interessantes. Alguns tubarões e raias conseguem transitar
entre a água muito salgada e a água menos salgada, em um
ambiente que recebe o nome de estuário. É lá que os rios
encontram o mar, chega a ser um fenômeno até poético. Além
disso, algumas espécies de raias e pouquíssimas de tubarões
habitam exclusivamente a água doce. Coisa de doido essa nossa
gangue!!!!
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Raias
     Bom galera, chegou a hora de falar um pouco mais sobre nós:
as raias!
  Primeiramente, vamos entender como nosso grupo está
classificado. Pertencemos a superordem Batoidea, que faz parte
da subclasse dos Elasmobrânquios, ou seja, somos primas irmãs
dos tubarões.
      Apresentamos o corpo achatado que se assemelha a um disco.
Esse formato de corpo é uma das principais características que
difere nosso grupo dos tubarões. Além disso, podemos
apresentar de 5 a 6 fendas branquiais, que estão localizadas em
nosso ventre (ou seja, na parte de baixo do nosso corpitcho) e
também possuímos o chamado espiráculo, que é uma abertura
respiratória localizada atrás de nossos olhos. Outra característica
importante do meu grupo é que nossas nadadeiras peitorais são
fundidas à cabeça e nossas nadadeiras caudais que podem até se
apresentar na fora de um chicote. 
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Boca

Fendas branquiais

Nadadeira peitoral

Cloaca
(fêmeas)

Nadadeira caudal

Nadadeiras dorsais

Nadadeira pelvica

Esporão

Espinhos

Espiráculo

Olho

Esquema corporal das raias

Clásper
(machos)
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     Em relação ao sexo, vocês podem diferenciar os machos de fêmeas da
mesma forma que com tubarões. Os machos apresentam o clásper na
nadadeira pélvica, enquanto nas fêmeas esse órgão é ausente.
   Você já deve ter ouvido falar que nós apresentamos um “espinho
venenoso” em nossa cauda, certo? Esse espinho é denominado esporão e
está presente apenas em algumas espécies. Ele é utilizado para nos
protegermos de potenciais predadores. Quando nos sentimos ameaçadas,
podemos injetar veneno no predador através deste esporão e, por vezes,
ele pode se partir e permanecer na ferida causada na nossa vítima
    Uma característica interessante sobre nós é que podemos apresentar
diferentes formas de locomoção. O formato do nosso corpo achatado
dorso-ventralmente permite que possamos nadar de diversas maneiras,
como por ondulação peitoral, que ocorre quando realizamos movimentos
ondulatórios em nossas nadadeiras peitorais; ondulação lateral, em que
movimentamos lateralmente todo nosso corpo, como se fossemos uma
serpente; e o chamado bater de asas, que ocorre quando movimentamos
nossas nadadeiras peitorais como se estivéssemos voando. 
      Pra quem nunca viu essas cenas, confesso que vale a pena!

Bora conferir as espécies de raias que
habitam o litoral de Santa Catarina?
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Clique no selo e entenda as

classificações da IUCN

Pristis pristis

  Olá! Meu nome é Pristis pristis, mas também sou
conhecido como peixe-serra. Cuidado para não me
confundir com meu parceiro peixe-espada ein... Pareço
muito com um tubarão, porque sou grande e tenho uns
4 metros (tenho amigos que chegaram a 7 metros). Mas
apesar disso, sou na verdade um tipo de raia. Para me
reconhecer é fácil, tenho um nariz compriiiiido e cheio
de dentes laterais, que uso pra procurar comida no
fundo do mar e me defender.
   Costumo me esconder e surpreender minhas presas.
Dizem que posso viver até 35 anos! Sou mais
desapegado e tranquilo, gosto de viver sozinho mesmo. 

Foto: David Clode/Unsplash 
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Distribuição da espécie
Pristis pristis

   Eu habito ambientes marinhos, gosto bastante de ficar
pelos estuários e costas, porém, se me bater a vontade,
consigo ficar em ambientes de água doce numa boa.
Antigamente existiam muitos e muitos peixes-serra em
todo o litoral do país, inclusive aqui no sul, mas
infelizmente hoje em dia, eu e meus amigos estamos mais
restritos a alguns lugares ao norte do Brasil. Isso
acontece porque fomos e somos muito pescados, as vezes
até sem querer mesmo. O problema é que eu demoro
bastante para crescer e criar minha família, por isso,
nossa população está diminuindo muito rápido. Além
disso, muita poluição e destruição de ambientes costeiros
e de manguezais dificultaram a permanência de muitos
colegas meus. Estou extremamente ameaçado de
extinção e leis proíbem a minha captura. Tomara que o
pessoal entenda isso, ufa...
 Agora que você já sabe um pouco sobre mim,
compartilhe minha história com seus colegas e nos ajude
a educar para conservar!

Texto: Nataly de Lins (@natalydelins)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |   @tubaseraias

https://www.instagram.com/p/B_im0GiAYBT/


Amblyraja frerichsi

   E ai pessoal, tudo certo por ai? Chegou a vez de me
apresentar. Eu me chamo Amblyraja frerichsi, e sou tão
rara, que nem nome popular eu tenho. Magoei!
   Tenho uma boca bem arqueada e sexy, mas isso não
quer dizer que tem que sair por aí me pescando, ok?!
Também tenho uma cauda grossa e moderadamente
longa. Mas fiquem tranquilos, sou inofensiva e não saio
por aí dando chicotada nos outros (uns bem que
mereciam, viu). 
  Vivo de boa nas regiões profundas no sudeste do
oceano Pacifico e no Atlântico sudoeste. Já fui avistada
no Brasil, mas isso não é muito comum. Uma vez me
encontraram tirando férias com a minha irmã entre
Cabo Frio (RJ) e Ilhabela (SP). E há muito tempo atrás
encontraram outra irmã próximo ao Uruguai. Mas acho
que ela não tava tirando férias, se tivesse teria ido pro
RJ como nós. 

Foto: Pablo D. Meneses

Texto: Bianca Espindula (@biancaespindula)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |   @tubaseraias

(sem nome popular)
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Distribuição da espécie
Amblyraja frerichsi

   E como eu disse, não curto águas muito rasas, gosto de
viver nas profundezas dos mares entre 600m e 2.000m de
profundidade. Então quando for mergulhar e quiser me
ver já sabe onde procurar, ehehehehe. 
  Quando adulta gosto de comer os invertebrados que
ficam no “chão” oceânico, já que vivo lá no fundão com
eles. Mas quando ainda sou um embrião eu só me
alimento de gema, e não é frescura minha, sou uma raia
tão maneira que mereço uns mimos!! Falando nisso,
somos ovíparas e nossos ovos possuem projeções muito
parecidas com chifres, que servem para a proteção contra
a predação. O maior registro da nossa espécie foi de
1,28m de comprimento, mas geralmente nosso tamanho
quando juvenis varia de 33 a 51,6cm. 
   Embora não seja muito conhecida como umas e outras
por aí, tenho minha importância ecológica assim como
elas. Meu status de conservação está bem vulnerável e
isso me deixa tristonha pois tô vendo várias de mim
desaparecendo e não posso fazer nada. Então conto com
a ajuda de vocês aí da superfície pra conscientizar sobre a
conservação dos elasmos. 
    Até mais galera, nos vemos pelos mares profundos. 

(sem nome popular)

Texto: Bianca Espindula (@biancaespindula)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |   @tubaseraias
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Gymnura altavela

    Oi, sou a raia-borboleta!!! Adoro esse meu nome, embora
pareça mais com uma mariposa, eheheheh. Imagina só se
eu chamasse raia-mariposa o que aconteceria comigo. Aí
que iriam me matar a torto e a direito. Digo isso, pois, hoje
em dia, a minha espécie já está ameaçada em um nível de
vulnerabilidade à extinção e, se a pesca continuar como
está, somada à destruição e perda de hábitats propícios
para mim, aí vou para o beleléu.
   Eu e meus comparsas estamos desde o Rio de Janeiro até
o Sul da Argentina. Mas dizem que a minha espécie
também está presente no Atlântico Norte da Flórida até
boa parte do Canadá, Mediterrâneo e costa da África
voltada para o Atlântico. Meu tataravô tinha, de ponta a
ponta das asas (nadadeiras), imensos 4 metros, bota fé?
Me contaram isso, mas tem muita gente que duvida.
Entretanto a maioria da galera hoje não passa dos 2
metros. Eu mesma tenho 1 metro e estou próxima de
atingir a minha maturidade sexual, não é o máximo? Já os
meninos, para isso, precisam crescer um pouquinho mais
até 1,5 metros.

Foto: projeto MAArE 
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Distribuição da espécie
Gymnura altavela

   Sou uma adoradora de peixes, camarões, mas se pintar
umas outras coisinhas dou um belisco, ehehehe. Ah, sou bem
de boa e fico normalmente descansando no fundo e dou uns
rolezinhos esporádicos, mas sempre perto do fundo. Já fui
até 100 metros de profundidade, mas prefiro águas bem mais
rasas que isso.
  Eu moro na Reserva Biológica do Arvoredo em Santa
Catarina e é um dos lugares no Brasil que mais
frequentemente a minha espécie pode ser contemplada
através do mergulho. Mas sabia que tenho muitos parentes
que nasceram na Baia de Guanabara no Rio de Janeiro? Sim,
é uma das áreas de berçário da espécie identificadas na costa
brasileira!!! Porém sabemos que a poluição lá é absurda e
talvez comprometa a sobrevivência de muitos, se é que já
não está...
     Se eu pudesse pedir para o Papai Noel uma coisa eu falaria
que gostaria que identificassem outras áreas de berçário e
realizassem proteção efetiva para a minha espécie não
acabar. Enquanto isso, fico aqui na torcida e espero que
vocês se sensibilizem com a minha estória e compartilhem
para Educar para Conservar.
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Hypanus guttatus

   É pessoal, tô bicuda mesmo! Mas também tá osso,
quem dera fosse cartilagem, rsrsrs. Vou deixar para
chorar minhas pitangas no fim do texto para causar uma
reflexão.
    Sou a Hypanus guttatus, conhecida pelos brazucas como
raia-chicote, raia-lixa e raia-bicuda. Sou bem parecida
com outras primas, mas o diferencial mesmo é minha
cauda fina e comprida como um chicote e esse meu
focinho bicudo. Ah, na base desse meu chicote tem um
baita esporão. Um dos maiores entre as raias marinhas,
mas fiquem de boa que não saio dando chicotada em
ninguém sem ser molestada ou me sentir ameaçada.
    Meus cumpadis e irmãos tão na parte próxima à costa
desde o Golfo do México até aqui Santa Catarina. Não
curtimos águas muito frias e ficamos até uns 70m de
profundidade. Tô quase sempre bem perto do substrato
e muitas vezes largadona nele relaxando. Bato um rango
por ali mesmo de siris, caranguejos, vermezinhos e uns
molenga moluscos.

Foto: Tiego Costa
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Distribuição da espécie
Hypanus guttatus

   Nascemos prontinhas das nossas Mamas-raias com uns
15cm em um grupo de até 6 raiazinhas, após um período de 5
meses tomando um suquinho nutritivo do próprio útero dela.
Somente depois de 7 anos uma menina-raia e 5 anos um
menino-raia que esse ciclo poderá se fechar quando se
tornam adultos procriadores.
    Agora vocês não vão acreditar!! Um tio meu bateu o recorde
de tamanho, chegou nos 2m de largura, mas hoje a galera não
tem tanta sorte de conseguir chegar nesse tamanhão. São
pescados antes. Por isso que eu falei que estou bicuda. Vocês
pensaram que era por causa desse meu focinho, mas na real é
em um sentido figurado: - Tô bicuda da vida! para não falar
outra coisa... Poxa, nossa carne não tem quase nada de valor
comercial, pois poucas pessoas a consomem, mas somos
pegas “a rodo” ou melhor “a rede” como fauna acompanhante
pelos camaroneiros, principalmente.
    Poucos anos antes não existiam dados para entender nosso
real estado de conservação e quando os pesquisadores
conseguiram mais dados, pronto, to eu próxima à ameaça de
extinção. Nossas populações estão em sério decréscimo. Essa
é a realidade de muitas espécies de raias. Agora por que será
que não tem política de manejo para minha espécie? Lobby
dos camarões? Fico por aqui deixando a reflexão que espero
que um dia pese para a conservação…
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Aetobatus narinari

   Oie, sei que algum de vocês já me conhecem por
minha incrível atuação como o Sr. Raia, onde fui
professor do Nemo naquele filme famoso lá. Mas, a
pedidos de fãs, resolvi vir aqui e contar um pouquinho
mais sobre mim para vocês.
    Por aqui vocês me conhecem pelo meu nome
artístico de raia-chita, porque tenho belas pintinhas e
círculos brancos pintados pelo meu dorso, mas meu
verdadeiro nome é Aetobatus narinari. Eu amo água
quentinha, então to sempre viajando pelo mar aberto
com minhas amigas, aliás, às vezes em mais de 40
raias, a procura de águas tropicais. Meus lugares
favoritos são baías, estuários e recifes de corais, onde
posso descansar bem e renovar minhas energias
comendo meus pratos favoritos que são moluscos e
crustáceos. Meu “narigão” me ajuda a achá-los quando
estão escondidos. 

Foto: John Norton 
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Distribuição da espécie
Aetobatus narinari

   Durante essas minhas longas viagens nós gostamos de
nadar perto da superfície da água, para podermos dar
aqueles pulos fenomenais para fora d’água, um
verdadeiro show eu diria. Mas apesar de gostar dos
holofotes, pessoalmente eu sou bem tímida… fico de olho
quando mergulhadores chegam perto e logo vazo para
longe. Já ouvi dizer que tem amigas minhas presas em
aquários, mas fazer o que né? Esse é o preço que pagamos
por sermos lindas e interessantes. 
    Olha, não é porque eu sou linda que sou fácil viu? Sou
grande, posso chegar a 3 metros de largura e pesar até
200kg! Não vem querendo me pescar não ein, porque eu
não desisto sem uma luta! Tenho espinhos venenosos na
cauda e não tenho medo de usá-los, então siga meu
conselho e me deixe em paz curtindo minhas férias
tropicais, porque ser famosa nos sete mares não é mole
não. 
    Se puder me fazer um favor, compartilha minha história
com seus amigos? Para que todos saibam como é
importante não importunar os animais, assim talvez eu
consiga nadar sem os paparazzis me seguindo… 
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Foto: Paula Valderrama

Discopyge tschudii

    E ae galerinha tudo bem? Aqui quem fala é a Discopyge
tschudii, mais conhecida como raia-elétrica, porque,
assim como algumas outras raias, também damos
pequenas descargas elétricas para nos defender e se
comunicar. Além disso, eu tô ligada que tem um povo
que vem aqui se apresentar para vocês e, obviamente,
eu não ia ficar de fora, né?
    Bom, vamos lá… Como vocês gostam sempre de pensar
em vocês primeiro, já vou dizendo que de modo geral os
humanos não tem muito interesse em mim, o que nos
tempos de hoje é até algo para se comemorar, quando se
olha pelo lado dos animais. Não sou comercializada,
entretanto quando vocês pescam alguém da nossa
espécie por engano, acaba que ou a gente morre dentro
das redes ou ficamos bem machucadas e isso representa
um grande risco pra nós.
    Mas enfim, não vim até aqui para fazer apenas críticas
hehe. Vou falar um pouco mais sobre minhas
particularidades específicas. Hmm, deixa eu pensar…
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Distribuição da espécie
Discopyge tschudii

    Bem a gente adora comer moluscos e poliquetas, gente
que coisa boa, até salivei… Vocês podem até achar
estranho, mas olha, recomendo viu.
  Vivemos numa profundidade que vai até 165m de
profundidade e gostamos de ocupar o espaço da costa que
vai do Peru até o sul do Brasil, ou seja, ocupamos dois
diferentes oceanos, porque meu amor... aqui é
internacional né, poder, fama, glória, essas coisas.
   Nosso tamanho costuma não passar de 54cm para os
machos e 44cm para as fêmeas, e eu sei que não somos as
maiores dentre as raias, mas somos a mais charmosa, pelo
menos eu acho.
  Aaah, antes que eu me esqueça, nossa espécie é
ovovivípara, ou seja, nossos filhotinhos nascem por meio
de ovos que ficam dentro das mães, se alimentando da
gema dos ovos, e quase nunca nascem mais do que 5
“aventaizinhos", porém tem umas fêmeas por aí que já
deram a luz a 12 de uma vez, foi uma loucura na
comunidade, noticiaram pra todo mundo. 
   Por favor, galerinha, vamos dar mais atenção para os
outros animais e pensar mais por e para eles, no caso nós
hehe. Fiquem bem e se cuidem, beijinhos elétricos dessa
raia aqui.
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Tetronarce nobiliana

   Olá elasmoamigos, tudo bem?? Aqui quem fala é ela a
Tetronarce nobiliana, tá passada? Vim aqui falar da minha
espécie para vocês, ok? 
     Bom, pra começar eu gostaria de dizer que eu sou viajada,
estou presente em várias partes do mundo como em
Marrocos, Escócia, Austrália, Canadá e aqui no país de vocês!
  Nossa espécie é aventureira, tá? Vocês se acham os
bambambam? Quero ver descer a profundidade que a gente
desce! 950 metros meu povo, não é fácil não, embora os
nossos juvenis prefiram ficar mais na superfície,
principalmente em regiões de corais. Além disso, a gente
ama, repito, AMA conhecer lugares novos, então estamos
sempre migrando para longas distâncias.
   Para isso, a gente tem uma dieta top, cheia de peixes
ósseos, que vivem em várias profundidades, inclusive
adoramos comer tubarões pequenos, para nós eles não
fazem mal, já para vocês humanos não é nada
recomendado. Comer carne de tubarão além de prejudicar
nossa espécie, prejudica a sua também.

Foto: Sue Scott
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Distribuição da espécie
Tetronarce nobiliana

   Vamos ver… Aah sim, somos ovíviparos aplacentários,
mas o que isso quer dizer? Eu não faço a mínima ideia,
vocês que dão esses nomes difíceis kkk, eu sei que
quando estamos na barriga das mamães a gente come
primeiro a gema dos ovos e depois nos alimentamos do
fluido uterino enriquecido com vários nutrientes, como
proteínas e gorduras e a gestação dura cerca de um ano.
Além disso, podem nascer até 60 indivíduos por ninhada
e geralmente eles tem uma média de 23cm de
comprimento, enquanto que nossos adultos podem
chegar até 180cm e ter 90kg.
   Mas depois de tudo isso, vou dar para vocês a informa-
ção mais chocante da nossa espécie. Somos capazes de
produzir choques de até 220v e as utilizamos como forma
de proteção e atordoamento de presas, por isso que nos
chamam de raias-elétricas também. 
  Acho que é isso meu povo, fiquem bem, se cuidem e
beijinhos elétricos.
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Benthobatis kreffti

     Pô bixo, chega mais que vamos contar um pouco sobre
nós, mas não tão perto!
    Somos Benthobatis krefftin, uma das espécies de raias-
elétricas, e esse nome não é só uma mera coincidência,
podemos gerar descargas elétricas capazes de acender
uma lâmpada! Mas só usamos pra nos proteger quando
necessário, até porque demora um tempão pra carregar
de novo, ehehehe.
  A gente não é muito grande, as maiores aqui não
passam dos 30cm de comprimento, e com 15cm já dá pra
acasalar e ter filhotes. 
   Nós somos todas cegas, mas isso não importa porque
aqui onde a gente mora, entre uns 400m e 600m de
profundidade, não tem luz, é tudo escurão mesmo. Foto: Roberta Aguiar dos Santos
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Distribuição da espécie
Benthobatis kreffti

   A gente vive em uma faixa muito pequena do mar,
praticamente só na altura de Santa Catarina mesmo, no
máximo uns 16.000Km² de área, onde nos alimentamos
de pequenos vermes poliquetas (tipo umas minhocas do
mar).
  Adoraríamos contar mais sobre nossa biologia e
comportamentos, porém não sabemos se vai dar tempo.
Aqui é cheio dessas lulas argentinas, e eu sei como vocês
gostam de comer elas, só que as redes que são usadas
para pescar esses bichos passam aqui em casa e as vezes
levam famílias inteiras do nosso povo, mesmo não sendo
o alvo da pesca. Se pelo menos deixassem de pescar
nessa pequena área onde vivo, nosso povo sobreviveria
saudável e eu poderia contar muito mais sobre mim pra
vocês!
     Ajudem a educar para conservar nossa casa e manter
o nosso ecossistema saudável divulgando essa história!
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Atlantoraja cyclophora

    Olaaarr, amigas! Aqui quem fala é a raia-emplastro, mas
meu nome oficial é Atlantoraja cyclophora. Claro que vocês
já perceberam minha marca registrada, que é essa make
badalada que eu tenho no dorso! Muito luxo, né? Ainda bem
que me destaco assim, porque raia-emplastro é um nome
super comum para várias outras espécies de raias que eu
conheço! Mas I was born this way! Todas nós, Atlantoraja
cyclophora, temos essa marca registrada! Algumas amigas e
alguns amigos preferem o lápis mais marcante ou mais
fininho – e a gente respeita todos os gostos!
  Eu sou uma espécie endêmica (restrita a um local
específico) que ocorre desde o Rio de Janeiro até a
Argentina! Mas deixa eu te contar o babado – mesmo eu
não estando presente em outros lugares, a tendência dos
olhos pretos marcantes se espalhou! Tem até raia em
outros países usando a mesma make, acredita?
    Eu gosto de falar que sou de tamanho “mediano”, sabe?
Acabo ficando com uns 70~75cm de comprimento. Mas esse
tamanho é perfeito pros ovos que eu coloco, que têm uns
6~7cm – ainda mais considerando que já acharam 18 ovos
dentro de mim!

Foto: Montealgre-Quijano
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Distribuição da espécie
Atlantoraja cyclophora

    Como eu sou phyna, gosto bastante de comer crustáceos,
mesmo não dispensando um belo peixinho! Mas como todo
mundo sabe, quando a gente vai crescendo o negócio vai
ficando mais difícil, e aí eu acabo tendo preferência pelos
peixinhos mesmo, que são mais em conta! Se bem que tudo
depende também da disponibilidade da comida no lugar que
eu tô, né? Mas como gosto de me alimentar bem pertinho do
fundo do mar, minha dieta não costuma variar mais que isso
não!
    Eu costumo preferir ficar mais na costa, em águas mais
rasas – se bem que de vez em quando me aventuro a ir mais
fundo! Já cheguei até a 320m de profundidade! E não sei se é
a mudança de ares, mas minhas amigas que vão mais pro
fundo costumam ser maiores!
    Mas infelizmente, apesar de eu ser tão linda e convenha-
mos, super importante pro equilíbrio dos ecossistemas
marinhos – gostam muito de me pescar, acredita? Até me
botaram na categoria “em perigo” de extinção naquela
vermelha da IUCN. E olha, não vou mentir, eu gosto de
aparecer, mas numa lista ruim dessa? Eu hein!
   Tô aqui também pedindo sua ajuda pra reverter essa
situação, ajudando todos e todas a conhecerem mais nossa
história, e ajudar na minha conservação e de todas espécies
que sofrem a mesma coisa que eu!
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Atlantoraja platana

   Oi galera! Me chamo Atlantoraja platana, mas podem
me chamar de raia-emplastro. Sim, vocês já viram
esse nome várias vezes aqui e já sabem que é
problema. Para os bilíngues, também posso ser La
Plata Skate. Sabia que meu nome Atlantoraja, na
verdade, significa raia com a força de Atlas, um
daqueles titãs condenados por Zeus a sustentar os
céus para sempre da mitologia grega? Muito legal né.
   Se quiserem me ver eu vou estar bem no fundo do
oceano, entre 10 e 300 metros de profundidade, em
ambientes lamacentos ou arenosos do Litoral Norte
de São Paulo até a Argentina. Gosto de ficar mais
longe da praia, em lugares onde a água é mais
calminha. Mas cuidado com meus aguilhões viu! São
pequenos espinhos que os machos da nossa espécie
tem na parte de baixo que nos ajuda na hora de ficar
abraçadinho com o nosso par.

Foto: Pablo Meneses
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Distribuição da espécie
Atlantoraja platana

   Não vou negar que um dos motivos de eu amar morar
mais no fundo é que lá eu encontro meu prato favorito:
crustáceos, mas, como ninguém é de ferro, às vezes não
consigo resistir a uns moluscos e peixes pequenininhos.
   Gostamos de colocar nossos ovos principalmente lá por
janeiro, mas até setembro ainda podemos nos reproduzir.
E não vai achando que chegamos na maturidade sexual
rápido não, as fêmeas da nossa espécie precisam ter uns
70cm e os machos 60cm, podendo chegar até 1m, e isso
pode levar de 4 a 7 anos! 
   Aliás, esse é um dos motivos da pesca ser tão prejudicial
para a gente, por termos uma maturidade sexual meio
tarde e poucos filhotes por vez, faz nós não darmos conta
de recuperar o número de parentes que perdemos com a
pesca. Por isso, infelizmente, minha população anda
diminuindo bastante e está em perigo de extinção
segundo a Lista da IUCN. E tudo isso principalmente por
causa daqueles barcos que jogam redes em forma de saco
e pegam tudo o que aparece na frente, acredita?
   Gostei muito de contar minha história por aqui, se vocês
também gostaram de me conhecer, compartilhem com
seus amigos para me ajudar a mudar essa situação e quem
sabe no futuro eu possa aparecer mais por aí.
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     E ae meu povo, é aqui que as espécies de raias estão se
apresentando? Espero que sim, porque eu (Bathyraja
brachyurops) já vim de longe, mas o meu amigo aqui,
Bathyraja schroederi, veio de um lugar que vocês
conhecem como: onde Judas perdeu as botas.
   Até onde a gente sabe, vocês não conhecem muito
sobre nós e por isso também não temos um nome
comum, sendo assim não será eu que vai falar alguma
coisa além do que vocês já descobriram. Se virem, vamos
dar nada de graça não.
   Mas vamos lá, somos raias que gostam de viver em
águas mais profundas, eu mesmo (B. brachyurops) vivo
entre 80 e 310m de profundidade no sudeste do Pacífico
e também no sudoeste do Atlântico, mas o meu brother
aqui (B. schroederi) fica mais pelas bandas do Atlântico,
mas minha gente, esse aee é maluco por profundidade,
tanto que vive de 500 até 3000m abaixo do nível do mar.

Bathyraja brachyurops

Foto: Guenther (1880)
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Distribuição da espécie
Bathyraja brachyurops

   Da minha espécie, vocês até têm uma ideia do nosso
tamanho médio do adulto, que fica em torno de 64cm,
mas o “schroederi” vocês não fazem a menor ideia,
também, maluco se esconde no quintos do inferno do
oceano, aí fica difícil neh.
   Deixa eu ver aqui o que vocês sabem… Aah lembrei.
Então, as nossas espécies utilizam ovos ovíparos para o
desenvolvimento dos filhotes e eles acabam se
alimentando da gema dos ovos mesmo, até que eles
saem de lá.
   E acho que é isso meu povo, espero que vocês descu-
bram mais sobre a gente daqui pra frente,
principalmente para entender a nossa importância, para
ajudar os desmiolados da espécie de vocês a
entenderem que o planeta é de todos e não só de vocês.
  Então, fiquem na paz, se cuidem e até a próxima,
beleza? Vlww meu povo.
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    Olá pessoal, tudo tranquilo aí em cima? 
  Somos uma espécie de raia muito tímida, e pouco
vocês sabem até agora sobre nossas populações e
nossas interações com o ecossistema. Um dos motivos
para isso é a profundidade em que vivemos, em uma
faixa estreita em torno dos 1200m de profundidade,
onde não chega nenhuma sobra de raio solar, e a
escuridão reina. Os poucos registros da nossa espécie
se concentram no sudeste do Oceano Pacífico (Chile) e
no sudoeste do Oceano Atlântico (Brasil). O pessoal do
Museu Oceanográfico Univali (@museuoceanografico),
que fica em Itajaí-SC, realizou um estudo
demonstrando a nossa presença aqui próximo de
Santa Catarina, assim como outras informações sobre
nossa biologia. 
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Rajella sadowskii
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Distribuição da espécie
Rajella sadowskii

     Nós adultos não chegamos a passar muito dos 60cm
de comprimento, e ao termos nossos filhotes
colocamos dois ovos ao mesmo tempo. Mesmo com o
pouco conhecimento que vocês têm da gente, já é
sabido que somos mais uma espécie de
elasmobrânquio que sofre com a pesca predatória, e
temos medo de sumir do mapa antes mesmo de
saberem da nossa biologia!
   Parece que os cientistas estão fazendo sua parte
para entender mais sobre nós e outras espécies pouco
estudadas, mas a demanda por carne de peixe e
elasmobrânquios (como cação e viola) ainda é grande,
e nosso ecossistema está sendo devastado. O ser
humano deve repensar um pouco em suas ações e as
consequências delas para o meio ambiente antes que
seja tarde demais, e isso deve começar dentro de cada
pessoa, refletindo no impacto que suas ações causam
e em como é possível ser uma pessoa melhor a
contribuir para o uso sustentável dos recursos
naturais. Posso contar contigo?
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Rioraja agassizii

    Olá seres terrestres, hoje fui a escolhida para falar
com vocês! Me chamo Rioraja agassizii, mas pode me
chamar também de raia-emplastro, como um
punhado de outras espécies que são conhecidas
assim.
   Mas fica tranquilo que vou dar algumas dicas para
vocês nos reconhecer por aí: a coloração ventral do
meu disco é predominantemente esbranquiçada,
excetuando pela pontinha do nosso focinho, onde
temos uma mancha escura bem charmosa, além de
ter dois ocelos claros no dorso do disco, que são mais
visíveis enquanto estamos vivinhas no mar.
   Vocês podem me encontrar desde o Espírito Santo
até a Argentina, nadando junto ao fundo do mar em
profundidades entre 7m e 130m. 

Foto: Marcelo Vianna
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Distribuição da espécie
Rioraja agassizii

     Sempre de olho a procura de crustáceos, que cá entre
nós, são minha refeição favorita, adoro um
camarãozinho, mas se moluscos e peixes derem mole a
gente não deixa passar não.  
  Posso chegar a ter uns 70cm de comprimento, e
geralmente alcanço minha maturidade sexual por volta
dos 45cm, varia um pouco entre macho e fêmea, as
fêmeas costumam ser maiores e entrar na maturidade
sexual um pouquinho maiores. Somos ovíparas, e
colocamos ovos durante todo o ano, com um pico na
primavera. Depois que os filhotes saem do ovo, os restos
dele acabam aparecendo nas praias, será que você já
encontrou algum por aí?
   Depois de tanta informação legal, vou ter que entrar
em um assunto triste, infelizmente devido a pesca
excessiva, nossa população vem decaindo ano após ano e
hoje estou na lista da IUCN como em perigo de extinção.
Apesar disso, muito pouco é feito para que eu saia dessa
situação. Então peço para que vocês me ajudem
compartilhando minha história e contribuindo para a
educação e conservação.
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Sympterygia acuta 

    Olá pessoal! Aqui quem fala é outra raia-emplasto.
No caso, me chamo Sympterygia acuta e sou conhecida
por ter um focinho bem longo, os gringos até me
chamam de “Bignose fanskate” (tao me chamando de
nariguda acreditam?!) Aqui também me chamam de
raia-santa-bicuda. Posso até ter um focinho
avantajado, mas possuo um corpo não tão grande,
uns 60 cm.
   Sou endêmica (de um local específico) do Sul do
Oceano Atlântico, desde a costa da Argentina até o
Sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro. Hábito águas de
até 40 metros de profundidade, mas já me
encontraram ocasionalmente bem mais fundo (até
180 metros) Foto: Marcelo Vianna
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Distribuição da espécie
Sympterygia acuta 

   Nossos ovos também são bem característicos, talvez
você já tenha visto na praia! Eles possuem
aproximadamente 5cm, isso sem contar os “chifres” em
forma de gavinha deles, que são enormes! Eu gosto de
colocar eles em caules de plantas e mexilhões, eles ficam
todos presos por esses chifres em forma de gavinha.
    Adoro um peixinho fresco, eles são a base da minha
dieta, mas, às vezes, me permito a algo mais chique
como um camarão ou um saboroso siri, nadamos até o
fundinho do mar e lá nós o pegamos.
    Mas a vida infelizmente não é só peixinho e camarão
não, corremos risco de extinção e, segundo aquela tal
lista vermelha da IUCN, estamos criticamente em perigo
pois nossa população está diminuindo.  
    Espero que tenham gostado de me conhecer. E não se
esqueçam de compartilhar minha história com seus
amigos e familiares. Vamos educar para conservar!
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Sympterygia bonapartii

     Antes de tudo quero deixar bem claro que não tenho nada
a ver com o Napoleão Bonaparte, ok? 
    Agora sim posso me apresentar, meu nome é Sympterygia
bonapartii, conhecida como raia-emplastro, assim como uma
tonelada de outras raias que também são chamadas assim
kkkkk tá faltando criatividade, ein!?
  Mas assim, eu realmente não ligo. Tenho coisas mais
importantes a fazer, como tentar não ser pescada, sabe? Sou
uma raia bastante comum aqui no sul do Brasil, Uruguai e
Argentina, mas essa história tá mudando… mais abaixo te
conto! 
   Antes vou falar um pouco sobre mim para vocês, quem
sabe assim ganho alguns fãs hihi. Eu curto muito uma boca
de estuário, meu lugar favorito. Mas não vou negar que dou
um rolezinho por aí, desde a costa até uns 100m de
profundidade é onde cê pode me achar. Alcanço uns 60cm de
comprimento e já houve casos aqui na vizinhança de fêmeas
que chegaram aos 80cm!! Mas não há necessidade de se
assustar, somos inofensivas, como todas as raias e nem
possuímos ferrão.

Texto: Nataly de Lins (@natalydelins)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

Foto: Sergio Momo 
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Distribuição da espécie
Sympterygia bonapartii

    Nossa reprodução é ovípara, isso quer dizer que as fêmeas
colocam seus ovinhos no fundo do mar, preferencialmente
em fundos arenosos ou com lama. Depois que os bebezinhos
nascem eles têm a mania de perseguir objetos grandes,
procurando pela mamãe. É muito fofo!
   Falando em reprodução, cientistas ali do RS descobriram
que nossa espécie tem chegado a idade reprodutiva muito
antes do tamanho esperado. Viram que em 30 anos diminuiu
em 4% o tamanho dos machos maduros sexualmente, isto
quer dizer que estamos sendo “pressionados a nos
desenvolver mais cedo” através da seleção natural. Ou seja,
terão mais chances de se reproduzir com sucesso aqueles
colegas que se reproduzirem mais cedo, evitando ser
pescado antes que coloque seus filhos neste mundo.  
    A pressão da pesca é muito grande para nós aqui no sul do
Brasil, mesmo sendo uma das espécies de raias mais
comumente observadas, nossas populações vem diminuindo
drasticamente. Por isso, venho pedir que compartilhem
minha história, assim eu sei que tem alguém torcendo por
nós!
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Dipturus leptocaudus

    Olá, elasmores, como vai essa força?
    Somos as raias do gênero Dipturus. Não somos animais que
estão na boca do povo, mas já me disseram que pelas nos
chamam de emplastro-bicuda.
  Não somos tão comuns aqui no Brasil, é mais fácil nos
achar lá pelas águas do Atlântico Norte Ocidental e Oriental,
assim como no Atlântico Sul Oriental (vulgo América do
Norte, Europa e África, para quem ficou perdido com as
direções rs). Somos reconhecidas pela cor escura e pelo
focinho engraçado e alongado que temos. Uma baita nareba.
   Aqui em Santa Catarina, nosso grupinho é representado
por três espécies: D. leptocaudus, D. mennii e D. teevani. Essa
última inclusive, foi uma tremenda surpresa de ter sido
encontrada por aqui, já que ela é uma espécie que vive em
águas do Caribe. Será que ela tava querendo tirar umas
férias lá em Jurerê ou o pessoal se enganou na hora de
identificar? Somos espécies de águas profundas, o que torna
bem difícil a tarefa de coletar dados sobre nosso estilo de
vida. A Lepto gosta de viver entre 400 e 520m, a Mennii entre
130 e 550m e a Tee habita profundidades entre 300 e 1900m. 

Texto: Aly Cavalcante (@cavalcantealy)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

Foto:  Luciano G. Fisher
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Distribuição da espécie
Dipturus leptocaudus

   Assim como outras raias-emplastro, somos ovíparas, ou
seja, nossos filhotinhos são gerados em ovos e já nascem
formadinhos e prontos para prestar o elasmovestibular.
Também sabem que crescemos bastante. A Lepto chega a
64cm, a Menni a 1,60m e a Tee pode crescer até os 84cm.
Como um bom elasmobrânquio de grande ou médio porte,
levamos um bom tempo para podermos gerar novos filhotes
e não geramos muitos. O problema é que não sabem
exatamente quando estamos maduras para isso.
  Costumamos ser capturadas por acidente por redes de
arrasto, que além de levar para superfície os jovens e adultos
também acaba levando ovos que dariam origem a nossa
nova geração.
    Ainda há muito o que se descobrir sobre nós, principalmen-
te sobre o que comemos e sobre quantas de nós existem por
aí. A Mennii encontra-se criticamente ameaçada de extinção
e a Lepto está em estado vulnerável. Já a Tee é a menos
preocupante (LC, na lista vermelha da IUCN). 
    Ninguém gosta de ser extinto, né?
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Gurgesiella atlantica

   Olá, elasmores da nossa vida. Como vão vocês? Muito
prazer: nós somos as Gurgesiella, as raias-emplastro-de-
fundo.
   Você deve estar pensando…”ah, não, lá vem mais uma
emplastro falar comigo! Todo dia isso. Vou é fingir que
estou dormindo”. Bem, a culpa não é nossa se vocês
humanos são pouco criativos em dar nome para gente rs
   Aqui no Brasil somos conhecidas como emplastro, mas
também temos outros nomes por aí. Eu, Gurgesiella
atlantica, sou chamada de atlantic finless skate (para
você que não manja dos the book is on the table,
significa “skate atlântica-sem-nadadeira) e minha
parceira aqui, a Gurgesiella dorsalifera é chamada de
onefin skate (ou simplesmente, raia-de-uma-nadadeira).
Nos chamam assim porque diferente de algumas outras
emplastros, eu não possuo uma nadadeira dorsal (essa
aqui que fica na parte de cima do meu corpitcho),
enquanto minha parente aqui só possui uma.

Texto: Aly Cavalcante (@alycavalcante) |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

Foto: Marcelo Vianna

48

https://www.instagram.com/p/CKfAC6mB9dw/
https://www.instagram.com/p/CHRMP4sAaTA/


Distribuição da espécie
Gurgesiella atlantica

   O máximo que podemos crescer é entre 42 e 49 centímetros.
As fêmeas ficam prontas para gerarem filhotes ali pelos 36
centímetros, enquanto os machos (que são meio lerdinhos) vão
estar prontos para juntarem as escovas de dentes lá pelos 40.
Outra coisa que temos em comum é o fato que ambos nossos
filhotes nascem de ovinhos que colocamos carinhosamente em
alguma alga ou coral que fica lá no fundinho do oceano.
   Aliás, é exatamente no fundinho do oceano que gostamos de
estar. Prefiro viver tranquilona em regiões entre 250 e 960
metros, mais perto do continente e da terra firme, enquanto a
mana dorsalifera aqui gosta mais de nadar em mar aberto,
entre 200 e 600 metros de profundidade. 
   O pessoal ainda sabe muito pouco sobre a gente. Sobre mim,
G. atlantica, a galera ainda não descobriu direito o que eu como
ou quantos de nós existem por aí. Já sobre a G. dorsalifera, hoje
em dia pelo menos sabem que ela se alimenta de peixes
juvenis e de crustáceos. Mas né, fica meio difícil ter uma noção
real da dieta dela quando não existem muitas lá fora, já que a
população dela está em situação vulnerável a extinção
     Vida de emplastro não é fácil, é todo dia da lama ao cais.
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Psammobatis lentiginosa

  Olá pessoal! Aqui quem fala é a raia-emplastro-
mirim, ou também conhecida apenas por raia
emplasto. Xiiii lembra dos textos anteriores sobre
mesmos nomes populares para muitas espécies? Nós,
mirins, somos na verdade um grupo Psammobatis de 4
espécies, P. extenta, P. rutrum, P. bergi, e P. lentiginosa.
Nos chamam de mirim pois somos pequeninhas,
medimos de 23cm a 60cm.
   Somos endêmicas (restritas a um local específico) e
ocorremos desde o Rio de Janeiro até a Argentina! E
não somos pouca coisa não hein, podemos ir de 30
metros a 160m de profundidade, a nossa melhor
mergulhadora é sem dúvidas a P. lentiginosa, ela é
demais! Foto: Luciano Gomes Fisher
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Distribuição da espécie
Psammobatis lentiginosa

  Por sermos pequenininhas nossos ovos também são,
talvez você já tenha visto na praia! Eles variam de 1,5cm
a 6cm, são quase do tamanho de uma moeda!
    Todas nós adoramos um saboroso crustáceo (camarão
e siri principalmente), sendo eles nossa dieta predileta,
nadamos até o fundinho do mar e lá nós o pegamos.
Mas a vida infelizmente não é só perninha de siri não.
  Apesar de todas nós estarmos classificadas como
situação pouco preocupante (LC) na lista vermelha da
IUCN no Brasil,  sabemos que a ameaça existe
principalmente pela pesca de arrasto de fundo. Isso é
mais um motivo de que devemos valorizar mais as
pesquisas, assim poderemos criar formas de proteger
todas nós! Compartilhe nossa história para educar para
conservar.
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Atlantoraja castelnaui

    E aí Povo? Tudo safo? Galera, seguinte: não tem como
eu passar despercebida, é difícil ser humilde quando se é
maravilhosamente linda!!! Dá um look nas minhas
pintas. E saca só esse meu olho. Sinistro, né? 
    Então, eu sou a Atlantoraja castelnaui. Sou uma espécie
de raia-emplastro ou, em detalhe, raia-emplastro-
pintada. Aqui no sul do nosso país me chamam também
de raia-chita, mas fica esperto para não me confundir
com a outra, também bonitona e pintadinha, raia-chita,
Aetobatus nariri. Aquele velho problema dos nomes
populares…
    Só vão me ver nesse mundão entre o Rio de Janeiro e
Argentina, ou seja, também sou considerada endêmica
dessa região em particular, como viram em outros posts
dos meus chegados. Curto uma aguinha gelada que pode
chegar até 9°C e por isso estou abaixo dos 20m de
profundidade até uns 220m. 

Foto: Itamar A. Martins 
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Distribuição da espécie
Atlantoraja castelnaui

   O que prefiro são peixes, mas se pintar polvo, lula ou
caranguejo, também como com farinha, ou melhor, com
areia.    
    Posso chegar a ter 1,5m, porém só alcanço maturidade
sexual em torno de 1 metrinho e, com certeza, demoro
uns anos para chegar lá, mas ninguém ainda bateu o
martelo em quanto tempo isso leva. Também, pudera,
saca só o tamanho do meu ovo, ehehehe.
    É meus Kiridius, como podem imaginar, nem tudo são
flores, ou melhor, pintas. Minha espécie corre alto risco
de extinção, estou criticamente em perigo (CR), segundo
a lista vermelha da IUCN no Brasil. Principalmente
devido a essas características biológicas, a reposição de
novos parentes é mais lenta do que a mortalidade,
principalmente pela pesca e nossa população vem
diminuindo ano após ano. Diga-se de passagem, não
posso ser capturada no Brasil, mas, como vocês sabem,
o problema disso é a falta de fiscalização.
   Bom, vou me indo aqui, mas espero estar nos mares
por muito tempo ainda. Dá uma ajudinha aí para essa
pintada, divulgando minha história. 
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Mobula birostris

    Olá, a gigante dos mares chegou! Sou eu, Mobula birostris,
também conhecida como manta ou jamanta. Sou a maior raia
que existe no mar, posso ter uma envergadura de 9m e pesar
mais de 2 toneladas! Mas fica tranquilo que eu sou da paz, o meu
rolê é dançar por aí e ser majestosamente linda. 
  Uso de minhas nadadeiras para tudo, tanto para me
movimentar por aí quanto para me alimentar, cê já percebeu
minhas nadadeiras cefálicas? Parecem chifres né kkk mas elas
me ajudam a direcionar a água para dentro de minha boca, onde
eu consigo filtrar a água através de minhas fendas branquiais e
assim eu capturo plâncton e pequenos peixes que vão direto pro
meu barrigão. É por isso que passo bastante tempo pela
superfície do mar: é onde fica meu buffet livre. 
      Aliás, mesmo que não usemos nossos dentes na alimentação,
temos de 3 a 4 mil dentinhos na mandíbula inferior, que são
úteis na hora da conquista romântica, para morder a ponta das
nadadeiras das fêmeas mostrando que está na hora do raia-e-
rola.
    Amo águas tropicais e subtropicais, sou comumente avistada
em ilhas oceânicas e sobre montanhas submarinas. Também
passeio por recifes rasos e por campos de ervas marinhas. Aqui
no Brasil gosto muito de passear pela Laje de Santos, em SP. 

Texto: Nataly de Lins (@natalydelins)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias
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Distribuição da espécie
Mobula birostris

    Nossa coloração é alvo de muita pesquisa, o padrão é sermos
pretas no dorso e brancas no ventre, com manchas acinzentadas
perto das nadadeiras e algumas pintinhas na barriga. Essas
pintinhas variam em cada indivíduo e podemos ser identificadas
por elas! Igualzinho um RG. Mas existem aquelas que fogem do
padrão, como as mantas leucísticas que são totalmente brancas e
as melanísticas que são completamente negras. Estas são bem
raras e cada uma tem uma incrível beleza peculiar. 
     Por sermos grandes, nossa longevidade é em torno de 40 anos. E
também por isso temos geralmente 1 filhote por gestação, após 1
ano inteiro para se desenvolver até o nascimento. Cada fêmea tem
cerca de 4 ou 5 filhotes durante a vida inteira, o que é um problema
já que demoramos muito tempo para recuperar nosso tamanho
populacional, que já diminuiu em 30% nos últimos 70 anos. 
     Nossa população diminuiu assim por causa da pressão da pesca,
tanto acidental quanto a pesca dirigida, que cresceu nos últimos
anos pela grande busca de produtos vindos da nossa espécie, como
a pele, carne e brânquias, que são compradas principalmente pelo
comércio asiático. Somos pescadas facilmente pois nadamos
lentamente e não exibimos comportamento agressivo.
    Somos gentis e ainda bem que tem pessoas querendo o nosso
bem! Em muitos locais já é comum a prática de ecoturismo com
mantas, onde as pessoas são bem-vindas a nadarem conosco, a
uma distância segura para todos. Isso é uma ótima prática pois
evita a nossa pesca e garante nossa conservação nestes lugares, já
que somos consideradas valiosas para o turismo local. Assim vocês
ganham e nós também! 
      Por fim, te peço para compartilhar minha história e nos ajudar a
continuar educando para conservar!
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Mobula mobular

      Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Mobula mobular, da família
Mobulidae. Raia-jamanta ou raia-boca-de-gaveta pros íntimos.
Acho que você já conheceu algumas das minhas primas Mantas
né? Nesse caso, acredito que você já deve ter uma boa noção de
como a gente é. Mas cuidado pra não confundir a gente heim!
    Falando em confundir, deixa eu te contar uma fofoca. Até
pouco tempo atrás, minha espécie era dividida em duas: M.
mobular e M. japanica. A gente era muito parecida, mas tinham
algumas diferenças pequenas. Precisou de uma análise
molecular para perceberem que a M. japanica era, na verdade,
só um juvenil da M. mobular! Loucura né?
    Olha só, se quiser ter certeza que sou eu presta atenção:
tenho o dorso azul bem escuro, com contorno um pouco mais
claro e o ventre branco; A parte de dentro das minhas
nadadeiras cefálicas (as que ficam na frente dos meus olhos) são
prateadas com as pontas pretas; tenho duas manchas brancas
nos “ombros” e uma banda escura que vai de olho a olho na
região da nuca; se você tiver com bastante disposição para
medir, a largura da minha boca tem uns 12% da largura do meu
disco (de ponta a ponta das minhas nadadeiras peitorais)! Dá
uma espiada na minha foto ali. Fala tú, sou linda, né? 

Foto: Guy Stevens
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   Em inglês, meu apelido é “giant devilray” ou “raia gigante 
 diabo”... O gigante eu até entendo, pois posso chegar a até
3,7m de largura de disco. Tem gente que diz que é 5,2m, mas
se confundiram. Essa grandona aí era minha prima Mobula
birostris, não era eu não. Agora, esse “do diabo” aí... pô, só
porque eu tenho um esporão na base da cauda ou por causa
das minhas lindas nadadeiras cefálicas? Eu não faço mal a
ninguém! A não ser que você seja plâncton, porque eu ADORO
comer plâncton (e às vezes até uns peixinhos menores). Bom,
acho que se você fosse plâncton, não estaria lendo não é?
Então não tem nada a temer!
    Ah, e eu gosto de águas quentinhas! Bem tropical mesmo,
heim. E cá entre nós, não me importo muito se é perto ou
longe da costa, se a água estiver boa, eu to lá nadando com
minhas amigas (a gente adora nadar juntas).
   Minha espécie é vivípara, ou seja, o filhote se desenvolve
pega os nutrientes dentro da mãe mesmo. Então, quando o
bebê já está mais desenvolvido, ele sai para o mundo, livre,
leve e solto! Apesar de ser lindo, isso é um perigo pra mim e
pra minha espécie. 
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Mobula mobular
Foto: Frédéric Bassemayousse
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Distribuição da espécie
Mobula mobular
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  Nós temos um período de gestação desconhecido
(provavelmente longo) e damos a luz a apenas um filhote
por vez! E, depois disso, demoramos mais uns 3 anos para ter
outro. Sem falar que demoramos uns 5 anos pra crescer e
atingir a fase adulta.
    A gente já demora pra se reproduzir, mas aí ainda tem a
mão do maior predador dos 7 mares: o ser humano. Somos
pescadas constantemente, seja por acidente ou pesca
focada mesmo. Como nadamos em grupo, é bem comum de
várias da nossa espécie ficarem presas ao mesmo tempo.
  Não preciso nem dizer que a nossa população só está
diminuindo, né? De acordo com a lista vermelha da IUCN,
minha espécie está em perigo de extinção (EN). A gente
tenta tomar cuidado, mas somos grandes, então acabamos
sendo presa fácil para esse predador cruel. Nesse ritmo, não
vamos durar muito, mas ainda dá tempo de mudar!
Inclusive, aqui no Brasil, a minha pesca é proibida! Ufa…
tomara que isso aconteça nos outros países também!
    Gostou de me conhecer melhor? Compartilha com geral aí,
quero conhecer todo mundo também! 

https://www.instagram.com/p/CIoqYeogG_C/


Mobula thurstoni

   Olá, sou a Mobula thurstoni, mais uma integrante da
família Mobulidae, lembra das minhas primas Mantas?
Pois é, somos todas lindas... genética boa que diz, né? 
 Somos tão parecidas que muitas vezes somos
confundidas, mas atenção, para me identificar você pode
observar as seguintes características: a pontinha da
minha nadadeira dorsal tem coloração branca; além
disso, a parte anterior das minhas nadadeiras peitorais
tem uma certa curvatura dupla com sombreado
acinzentado na curva; e meu ventre é branco, com um
brilho meio marrom-prateado nas extremidades das
nadadeiras. Dá uma olhada aí na foto e me diz se não sou
maravilhosa!?
   Nós temos em média 135cm de largura de disco (de
uma ponta da nadadeira à outra) e podemos pesar até
200kg! Normalmente vivemos solitárias, mas algumas da
nossa espécie se juntam em grupos de até 6 indivíduos.
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Distribuição da espécie
Mobula thurstoni

  Estamos distribuídas pelos mares tropicais e temperados
do mundo todo e posso nadar pelas águas costeiras ou
oceânicas, mas vou te dizer que prefiro a costa. Me alimento
através de filtração, principalmente de plâncton, aqueles
crustáceos e larvas minúsculos que ficam na coluna d’água.
Nossa espécie dá a luz a apenas um filhote por gestação,
cada baby nasce com tamanho aproximado de 65-85cm.
   De acordo com a lista vermelha da IUCN, atualmente estou
classificada como em perigo de extinção (EN), o que é muito
preocupante! Nossa população está diminuindo, isso porque
muitas vezes acabamos caindo nas redes dos pescadores,
mesmo que a gente não seja o foco da pescaria. Em outros
casos, somos pescadas intencionalmente, através de arpões.
Você deve estar se perguntando: por que tanta crueldade?
Dizem que nossas brânquias têm poderes curativos para os
seres humanos, mas nada disso é comprovado
cientificamente e, enquanto isso, milhares de nós somos
assassinadas todos os dias!
  Mas ainda estamos em tempo de mudar esse cenário!
Aprenda mais sobre as raias, propague a importância que
elas têm no meio ambiente e, é claro, compartilhe minha
história para que mais pessoas possam ajudar na
conservação desses animais!
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Mobula hypostoma

   Licença que a bailarina dos mares chegou! (ou pelo menos
uma delas).
    Prazer, sou a raia-manta-mirim, Mobula hypostoma. Pertenço
ao grupo das raias-manta e sou a menor entre elas - com no
máximo 120cm de largura (daí que vem o apelido “mirim”).
Somos muito conhecidas pelos nossos maravilhosos saltos na
superfície da água. Os seres humanos ficam tentando
encontrar o motivo pelo qual eu faço minhas performances,
alguns acham que uso isso como estratégia para fugir de
predadores ou então para tirar aquelas rêmoras chatas ou
parasitas que ficam grudados em mim… essas hipóteses ainda
estão sendo estudadas, mas se tem uma coisa que é verdade é
que eu amo voar para fora da água! iuhu
  Podemos ser encontradas somente no Oceano Atlântico, do
sul da Carolina do Norte (EUA) até a Argentina e também na
costa da África. Se você tiver sorte, pode me ver voando aqui
pela costa do Brasil! Vivo em ambientes de águas abertas, mas
às vezes me aproximo da costa. Gostamos de viajar bastante
por aí. Algumas dançarinas da minha espécie preferem viver
mais solitárias (acho que gostam de apresentações solo), outras
vivem em pequenos grupos e eu amo multidões, vivo com um
grupo enorme, acho que chega perto de 40 indivíduos. 

Foto: Andy Murch
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Distribuição da espécie
Mobula hypostoma

    Meu alimento preferido? Ah, é o plâncton… tão facinho de
pegar hehe. De vez em quando até me animo a gastar um
pouco mais de energia e nadar atrás de uns peixinhos. E para
me ajudar na hora da alimentação, tenho duas nadadeiras
cefálicas, que mais se parecem com chifres quando
enroladas. Os americanos até me chamam de raia-diabo por
causa disso, mas de diabólicos meus chifres não tem nada,
ok?! Quando quero filtrar o plâncton, eu deixo eles abertos e
os uso para direcionar a água cheia de alimento pra minha
boca (veja a fotinho ai, pra dizer que não tô mentindo). 
    Dados sobre minha espécie são escassos, ninguém sabe ao
certo qual idade posso chegar, com quantos anos posso ser
mãe ou qual o peso que atingimos. Tão poucas informações e
alguns estimam que nossa população já diminuiu mais de
70%. Agora até sou classificada como em perigo de extinção
(EN). Existem muitos segredos a serem descobertos sobre
nós e eles são muito importantes para nossa conservação.
    Enquanto torço pra que vocês estudem mais sobre minha
espécie e compartilhem minhas história, aproveito e vou
viajando pelas águas tropicais... lá vou eeeu.
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Dasyatis hypostigma

    Oi gente, eu sou a Dasyatis hypostigma, esse é meu nome
verdadeiro, mas costumam me chamar de raia-manteiga,
também chamam umas primas minhas por esse nome. Nós
da família Dasyatidae somos muito parecidas, até dizem
que somos a cara de uma e focinho de outra, por isso existe
essa confusão em nos diferenciar. Vendo de longe até que
dá para confundir, mas, de perto, tenho uma característica
que é só minha: uma marca de um W bem na minha
barriguinha-coisa mais fofa.
   Eu gosto muito de ficar em fundos arenosos e um dos
motivos é porque adoro me alimentar de uns invertebrados
que eu encontro por lá, como moluscos, poliquetas e
crustáceos. Apesar de gostar do fundo, eu não sou de ir
para lugares muito profundos não, só até uns 80 metros,
por isso fico nas regiões mais costeiras do Brasil e
Argentina. Eu também gosto de passar um tempo nos
estuários, lá consigo encontrar bastante alimento, fugir de
alguns predadores e também deixar minhas filhinhas em
segurança.
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Distribuição da espécie
Dasyatis hypostigma

   Bom... pelo menos era assim uma vez. Hoje em dia nem
essas áreas são mais seguras, já que estão cheias de redes
que acabam nos pegando, mesmo que por acidente. O pior de
tudo é que pegam minhas filhinhas também, se soubessem
quanto tempo demorei para conseguir ter elas... gastei muito
tempo e energia para tentar garantir que a minha espécie
continue existindo, mas se nossos filhotes não tiverem a
chance de crescer e se reproduzir nossa população vai
diminuir ainda mais e podemos até acabar extintas. Fora a
poluição desses locais hoje em dia, né? 
   Eu vim aqui compartilhar um pouco da minha vida com
vocês, porque ainda tem muita informação sobre mim que
vocês não sabem, como quantas iguais a mim tem por aí,
onde mais podem me encontrar e como vivo. Os humanos
que se importam comigo e com meu grupo tentam nos
ajudar só que eles precisam de mais informação. Então, peço
que vocês compartilhem meu relato, quem sabe eu arrumo
mais uns amigos e amigas por aí que se interessem, e, assim,
eu e minha família voltamos a ter lugares seguros para
morar.
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  Olá, elasmoamigos! Como vocês estão? Resolvi
aparecer para dar um oi pra vocês! Sou a raia Dipturus
chilensis, mas a galera sempre me chama de raia
nariz-amarelo ou Yellownose skate, se você manjar de
inglês. 
    As fêmeas da minha espécie chegam a maturidade
com cerca de 7 anos e 76cm de comprimento, já os
machos demoram mais, próximo de 11 anos e 98cm de
comprimento. Quando mais velhos, podemos chegar a
medir até 2,10m, bem maior que você. Sou um animal
ovíparo, o que significa que meus filhotes crescem
dentro de ovos até eclodirem. Durante o
desenvolvimento deles, lá dentro, se alimentam
apenas da gema. 

Dipturus chilensis

Foto: Diego Almendras 
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   Vivo aqui pelas bandas da América do Sul, entre o
Uruguai, Argentina e Chile. Dificilmente dou as caras
pelo Brasil. E o motivo é que prefiro águas mais
geladas, de 4°C e 19°C. Verão? Tô fora!! Além disso,
prefiro ficar nos fundos arenosos e lamacentos do
mar, em profundidades de até 500m.
 Como a grande maioria dos elasmobrânquios
(tubarões e raias) do mundo, eu e meus amigos
sofremos muito com a sobre-exploração dos oceanos.
Acabamos sendo capturadas mesmo sem ser a
espécie-alvo da pesca. Por esses motivos, nossas
populações vêm diminuindo cada vez mais, sendo
considerada como uma espécie em perigo de extinção
pela lista vermelha da IUCN no Brasil.
 Então é isso, elasmoamigos. Cuidem do meio
ambiente, pois todos nós dependemos dele!

Distribuição da espécie
Dipturus chilensis
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Bathytoshia centroura

     E aí galera, prazer! 
    Me chamo Bathytoshia centroura, mas podem me
chamar de raia-prego! Mudei de nome
recentemente, então talvez vocês já me conhecem
de outros carnavais e nem sabem… sou a antiga
Dasyatis centroura. Também tenho vários apelidos,
só aqui no Brasil alguns me conhecem como raia-
prego, raia-lixa ou como raia-manteiga.
  Tenho espécies irmãs que são muito parecidas
comigo e não é difícil alguém nos confundir e ainda
podemos compartilhar do mesmo nome, bota fé?
Todas nós temos um esporão (“ferrão”) com
veneno na base da cauda, mas meus diferenciais
são os inúmeros tubérculos (tipo uns espinhos,
sabe?) que tenho espalhados na parte de cima do
corpo e meu focinho, que é bem saliente.
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Distribuição da espécie
Bathytoshia centroura

    Eu curto ficar em águas rasas, em fundo de areia, onde
posso me camuflar para me proteger. Na areia também
encontro os pequenos animais que gosto de comer, como
pequenos crustáceos, moluscos e peixes. Na verdade eu
não sou muito grande, meu comprimento médio é de
1,3m, mas já encontraram parceiras minhas de 3m!
   Minhas parceiras da mesma espécie estão espalhadas
pelo Atlântico desde o Rio de Janeiro até a Argentina, e no
norte, próximo a linha do Equador até a Flórida. Sou bem
popular aqui no sul do Brasil. Em SC, é fácil me achar em
mergulhos na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo,
por exemplo. No entanto, os cientistas do ICMBio dizem
que estou criticamente ameaçada de extinção (CR) no
Brasil, porque meus lugares favoritos, como as áreas mais
costeiras, estão sendo cada vez mais destruídos e minhas
populações estão diminuindo drasticamente. 
     Se você quiser nos ajudar, compartilhe minha história
para educar para conservar! 
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Pteroplatytrygon violacea

    Muito prazer, me chamo Pteroplatytrygon violacea. Eu
sei, eu sei, nome difícil né? Tudo bem, você pode me
chamar de raia-roxa ou raia-preta, como preferir.
   Meu nome diz muito sobre mim. Tenho a coloração
roxo-escuro, mas algumas amigas minhas variam para
um tom mais cinza-azulado. Meu corpo tem um formato
bem singular e já me disseram que meu rabo pode
chegar ao dobro do tamanho do meu corpo. Além disso,
esse meu rabo majestoso tem um esporão que é
considerado um dos mais venenosos entre as raias! Mas
calma, eu não costumo utilizar ele com frequência, só
quando estou me sentindo ameaçada, então não me
provoque hein! 
  A largura do nosso corpo chega aos 80cm e o
comprimento total pode chegar aos 160cm. Minhas
nadadeiras são bem largas e podem ajudar a direcionar o
alimento para minha boca. Ah, e falando em boca… meus
dentes são super afiados. Não são só os danados dos
tubarões que possuem dentes poderosos, apesar de eles
sempre levarem a fama. 

Foto: Joao Pedro de Magalhães
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Distribuição da espécie
Pteroplatytrygon violacea

    Apesar de estarmos distribuídas pelos oceanos tropicais
e subtropicais do mundo todo, vivemos apenas em mar
aberto. Não curtimos ficar perto da costa e nem muito no
fundo do oceano, ao contrário da maioria das nossas
primas raias. Nossa dieta é constituída principalmente de
crustáceos planctônicos, além de águas-vivas, lulas, polvos
e até alguns pequenos peixes, como as saborosas
sardinhas. 
   Não sou uma espécie comercialmente importante para
os seres humanos, mas às vezes somos capturadas como
fauna acompanhante nas redes de pesca. Eles colocam
aquelas redes enormes no fundo do mar para pegar outros
peixes e muitas de nós acabam se enrolando nelas
acidentalmente, é triste demais!
    Mas pra terminar minha apresentação com um pouco de
otimismo, meu estado de conservação atual é classificado
como “pouco preocupante”. Mas nem por isso você vai
deixar de compartilhar minha história com seus amigos,
né!? Afinal, sou a única raia do gênero Pteroplatytrygon e
não posso correr o risco de entrar em extinção!
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Myliobatis sp.

   Olá, aqui quem fala é a dupla de raias mais misteriosas
que esta ilha já viu rsrs. Somos conhecidas como raia-sapo,
porque aparentemente nosso rostinho lembra o de um
sapo… A gente acha esse nome meio estranho, mas a
criatividade humana não tem limites mesmo. Só que na
verdade, somos a Myliobatis goodei e Myliobatis freminvillei,
duas espécies muito próximas e tão parecidas que as
pessoas sempre têm dificuldade em nos diferenciar, mas
vou ajudar vocês com algumas dicas.
   Euzinha, M. goodei, tenho nadadeiras peitorais com pontas
arredondadas, na média com 80cm. Meu nariz não é tão
alongado e minha pequena nadadeira dorsal se localiza na
minha cauda, bem distante de minhas nadadeiras pélvicas.
Meu dentes são como uma placa e eles têm
aproximadamente o mesmo tamanho.
   Agora, eu M. freminvillei, tenho nadadeiras dorsais mais
pontudas e amareladas, com uns 70cm. Pode se dizer que
tenho um focinho bem pronunciado, sendo mais longo que
o de minha irmã M. goodei. Possuo uma cauda longa, com
minha nadadeira dorsal muito próxima de minhas
nadadeiras pélvicas. 

Foto: Don Flescher 
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Distribuição da espécie
Myliobatis freminvillei

   Posso ter algumas pintas claras no dorso, mas a dica de
ouro está nos meus dentes, porque ao contrário de minha
irmã, tenho uma fileira de dentes centrais maiores que meus
dentes laterais, o que facilita muito nossa identificação.
    Nós duas vivemos em estuários e perto da costa, mas pode-
mos nadar até 100m de profundidade. Mas eu M. freminvillei
gosto mais de águas rasas, coisa de 10m de profundidade.
Nós fazemos grandes migrações ao longo de todo o oeste do
Oc. Atlântico, podemos ser encontradas desde os EUA até a
Argentina. Gostamos de comer crustáceos e moluscos,
usamos nosso focinho para remexer o fundo do mar a
procura dessas delicinhas. Nossos filhos crescem dentro de
nossa barriga, sendo normalmente 6 filhotes por
gestação.Nós não somos agressivas com humanos, mas
cuidado pois temos espinhos (esporão) afiados em nossa
cauda, para a nossa defesa e proteção.
   Infelizmente, faltam muitos dados sobre a nossa biologia. A
pressão da pesca industrial diminui nossa população
constantemente, pois temos poucos filhotes e eles demoram
para crescer e se reproduzirem. 
   É bastante comum sermos pescadas sem querer e algumas
pessoas aproveitam e nos vendem para consumo humano. E
pra piorar, a confusão na hora de nos identificar bagunça
ainda mais os dados que já existem sobre nós. Por isso, peço
que compartilhe nossa história para que mais pessoas nos
conheçam e assim, ajude os biólogos a educar para nos
conservar!
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Rhinoptera bonasus

   Oi gente, na boa? Somos um par de raias que confunde
muitos biólogos por aí. Somos conhecidas no sul como ticonha,
mas somos a Rhinoptera bonasus e Rhinoptera brasiliensis. O
motivo de tanta confusão é que somos iguais e é difícil nos
diferenciar, mas vamos dar umas dicas.
   Nós duas vivemos em águas rasas com menos de 20m de
profundidade, em estuários e baías com fundo arenoso, mas
também nadamos em águas salobras. Temos em média 90cm
de largura e nossa característica marcante são as dobras de
pele que temos em nosso focinho. Somos pelágicas, temos o
hábito de nadar na coluna d'água, mas gostamos de comer
invertebrados, principalmente moluscos que achamos no
fundo do mar.
     Formamos grandes grupos e migramos ao longo do Atlântico.
Somos consideradas “pestes” por alguns, pois quando
chegamos num local, é comum acabarmos com os moluscos da
área. Mas fazer o quê? Precisamos de comida pra um batalhão.
Tem até gente querendo nos pescar propositalmente pra
diminuir nossas populações, mas isto pode ser perigoso já que
temos em média 1 filhote por fêmea ao ano. Nossas populações
podem diminuir tanto que pode não haver mais volta.

Foto: Todd Poling
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Distribuição da espécie
Rhinoptera bonasus

    Eu, R. bonasus, posso ser encontrada desde a costa leste
dos EUA até o norte do Brasil, já a R. brasiliensis pode ser
encontrada no sudeste/sul do Brasil. Isto é um dos
motivos de confusão, já que nossa distribuição às vezes se
sobrepõe e assim fica difícil saber quem é quem. Aqui vão
as dicas: eu, R. bonasus, geralmente tenho 7 filas de placas
dentais em cada mandíbula, enquanto R. brasiliensis tem 9
(isso pode variar). Já compararam a anatomia de nossos
crânios e viram que R. brasiliensis tem uma boca mais
estreita e com maior separação entre as narinas e
espiráculos. Também há evidências de que nosso tamanho
é diferente ao nascermos. Porém, outros acham que
somos todas da mesma espécie, faltam pesquisas pra
decidir com certeza.
   Contudo, a vida da R. brasiliensis tem sido mais difícil,
pois no sul ela tem sido pescada, mesmo que não pra
consumo, pois acaba vindo na rede com frequência, o que
diminuiu bastante sua população, por isso ela está
criticamente ameaçada de extinção (CR) e sua pesca é
proibida. Por isso, pedimos que compartilhe nossa
história, e nos ajude a educar pra conservar!
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Tetronarce puelcha

   Hola mi amigos… Tudo bem com vocês? To aqui para
falar um pouquinho sobre a minha espécie, Tetronarce
puelcha, que adora os mares da Argentina, mas a
gente se arrisca também pela costa sul do Brasil, terra
linda demais, ou seja sou a mistura de um tango com
samba, o melhor dos dois mundos.
   E com combinação desses dois mundos, assim como
os brasileiros, nós não temos medo da vida não ein,
enfrentamos tudo mesmo, tanto que nos
aventuramos em profundidades de até 600m e neste
percurso o que eu mais amo comer são peixes, que
aliás, são deliciosoooos.
  Já em relação ao nosso lado argentino que com o
tango choca o mundo com a sua beleza eu também
tenho a minha. E falando em choque, a nossa espécie
é mais uma que apresenta o uso de choques como
defesa.

Foto: Phillip Miller
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Distribuição da espécie
Tetronarce puelcha

     Nosso desenvolvimento embrionário é um pouco diferente,
gostamos de dizer que somos sofisticadas, viu. Mas
basicamente, esta etapa da nossa vida é dividida em duas
partes, a primeira é quando estamos dentro dos ovos que
ficam dentro das nossas mães, nessa etapa a gente se
alimenta da gema dos ovos. Já a segunda etapa acontece
quando saímos dos ovos e começamos a nos alimentar de
uma substância uterina, rica em nutrientes, até estarmos
totalmente desenvolvidos.
  De modo geral, somos raias grandes, quando chego a
maturidade sexual estamos medindo até 65cm, entretanto
podemos chegar até 110cm, sendo que na grande maioria das
vezes as fêmeas são maiores do que os machos.
   Por fim, não se tem muito conhecimento sobre a nossa
espécie a respeito da nossa real condição no quesito do nosso
estado de conservação, mas posso dizer que a situação não tá
fácil por aqui, então se vocês puderem segurar a onda aí, eu
agradeceria bastante.
    Então é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado
de conhecer a minha espécie e até a próxima.
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Narcine brasiliensis

    Ops, você me achou! Poxa, pensei que estava tão
bem escondida… Fazer o quê.
    Oi, meu nome é Narcine brasiliensis. Também sou
conhecida como raia-treme-treme. Sabe por quê? Eu
posso produzir descargas elétricas. Não sou tipo
Zeus, mas consigo dar uns choquinhos pra me
defender, se necessário. Eu tenho músculos que
produzem essas descargas que podem chegar até 56
volts para me proteger de predadores e até mesmo
me comunicar. Não sei se você leu sobre minha
amiga Benthobatis krefftin, ela também tem esse
comportamento de dar choques que nem eu. 

Foto: Mike Cobb
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Distribuição da espécie
Narcine brasiliensis

     Eu sou uma raia pequenina, posso chegar até 50cm. Eu
gosto de águas rasas, até no máximo 20m de
profundidade, e estou somente aqui na costa da América
do Sul no Oceano Atlântico, do Pará até a foz do rio da
Prata, na Argentina. 
  Eu gosto de ficar um pouco enterrada no fundo,
escondida na areia. Eu já tenho a cor parecida com a
areia, é só me arrastar um pouco no fundo que fico bem
escondida. Eu comecei a fazer isso quando era pequena e
brincava de pique esconde com meus irmãos e primos.
Mas logo percebi que esse comportamento era mais que
uma simples brincadeira, me ajudava a me esconder de
predadores.
  Eu não me arrasto pelo fundo atoa, meu alimento
preferido tá por ali também, pequenos invertebrados,
principalmente crustáceos e poliquetas. Mas infelizmente
eu sou muito “arrastada” pela pesca e parece que a
minha população tá indo pro saco das redes!! Bora
compartilhar e ajudar a educar para conservar.
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Pseudobatos percellens

    E aii galera, tranquilidade? Espero que sim, pois nós não
temos tranquilidade a muito tempo. Ops, como somos
apressadas, vamos começar pelo início e nos apresentar.
Somos conhecidas como raia-viola, pois nosso corpo
aparenta muito com esse instrumento musical,
interessante, não? Mas não somos as únicas a serem
chamadas assim, existem ainda outras espécies com esse
formato. Meu nome oficial é Pseudobatos percellens e minha
“parça” é a Pseudobatos horkelii e somos beeem parecidas.
Ela pediu para eu falar dela aqui enquanto tenta fugir da
rede de pesca. 
    A minha amiga P. horkelii tem uma mancha oval escura na
parte debaixo da ponta do focinho. Ah, e ela cresce um
pouco mais que eu, chegando a 138cm podendo ter de 4 a 12
filhotes por gestação, eu cresço no máximo até os 100cm e
produzo também entre 4 e 12 filhotes. Vivemos no fundo do
mar em profundidades semelhantes, entre 1 e 110m, e
adoramos nos alimentar de crustáceos, cefalópodes,
poliquetas e pequenos peixes. 

Foto: Cláudio L. S. Sampaio
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Distribuição da espécie
Pseudobatos percellens

    Já fomos encontradas dando nossas voltas no fundo do mar
desde o norte da Argentina até o nordeste brasileiro, embora
eu, P. percellens, sou também encontrada me banhando nas
águas caribenhas e no oeste africano, prima rica da família
que se diz. 
    Voltando ao assunto da nossa falta de tranquilidade, vocês
sabiam que existem redes específicas que são utilizadas por
pescadores para capturar nossos familiares? Pois é, a P.
horkelii está na lista vermelha da IUCN, como criticamente
em perigo, existem estudos que indicam que ela perdeu 95%
dos seus familiares no sul do Brasil em aproximadamente 10
anos, triste né? Eu estou nessa mesma lista como quase
ameaçada.  
    Existem leis no Brasil que proíbem a captura da P. horkelii
pelo seu alto grau de perigo de extinção, porém como somos
parecidas passa despercebido pela fiscalização quando essa
existe. Há poucos anos atrás, nosso focinho era retirado em
alto mar (lembra que falei que a minha amiga P. horkelii
possui uma mancha escura na ponta do focinho) para
enganar a fiscalização, mas hoje isso não é mais permitido.
Nenhuma parte de raias e tubarões podem ser retiradas
antes do desembarque.
     Bom, agora que você nos conhece, pode também ajudar a
diminuir o nosso risco de extinção, evite comer carne de
cação e compartilhe essas informações com familiares e
amigos. 
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Zapteryx brevirostris

   Oi, será que dá pra fazer isso logo e me devolver pro mar?
   Sim, sou uma viola-da-cara-curta, tenho quase meio metro
e já tive muitos filhos. Somos capazes de gerar até 8 filhotes
por ninhada! Nosso povo mora perto da costa, desde a
Argentina até o Rio de Janeiro, e ficamos escondidinhos no
meio da areia e das conchas no fundo do mar, esperando as
presas passarem. Era um lugar tranquilo e seguro, mas
atualmente nosso povo está vulnerável à extinção por causa
da pesca de arrasto, que destrói o fundo do mar por
quilômetros. 
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Distribuição da espécie
Zapteryx brevirostris

Texto: Tarcísio Löw (@tarcisio_linhares)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

   Nossa! Quando me pegaram nessa rede pensei "Chegou
meu fim!", mas ainda bem que eram cientistas. Bem,
incomodam um pouco nos medindo e pesando, mas nos
devolvem rapidinho pro mar, e graças a eles nosso povo está
sendo monitorado para que percebam que a pesca está
descontrolada. Ainda há tempo de mudar isso e nos proteger
da extinção!
   - Terminou? Oba! Vou nessa pessoal, voltar pro meu
fundão, continuem conferindo as histórias de outros
elasmobrânquios no e-book do Desmitificando.
   Obrigado e até a próxima!

https://www.instagram.com/p/CFDf4YPArgd/


Tubarões
    Oii pessoal, querem conhecer um pouco mais sobre nós, os tubarões?
Mas por onde começar, são tantas coisas que quero contar para vocês
sobre a gente… Ah já sei, vamos começar pelas características que
envolvem nosso grupo!
   Nosso corpo tem um formato fusiforme alongado, mas o que é isso?
Quer dizer que possuem um formato que pode lembrar um torpedo, ou
seja, um pouco mais cilíndrico e alongado 
   Já percebeu o quanto nós nadamos rápido? Nosso segredo está em
nossa pele e no formato de seu corpo. Na pele possuímos pequenos
dentículos dérmicos, que são estruturas que ajudam a criar uma
hidrodinâmica e assim nos deixar mais rápidos. Além disso, o formato
de torpedo de nosso corpo fornece ainda mais hidrodinâmica, nos
tornando tão velozes.
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  Possuímos as nadadeiras peitorais destacadas da
cabeça, ou seja, podemos ver uma diferença entre
onde é sua cabeça e onde é sua nadadeira peitoral, o
que é muito legal porque isso pode ser usado para
diferenciar a gente das raias. Outro ponto
importante é a quantidade de fendas branquiais (por
onde nós respiramos, sabe?), normalmente
possuimos de 5 a 7 pares dessas fendas, e elas ficam
nas laterais dos nossos corpos, entre a cabeça e a
nadadeira peitoral. Ah, além disso, nós somos
animais marinhos, mas alguns conseguem viver em
água doce.
   Um fato bem interessante sobre nosso grupo é que
geralmente possuímos mais de uma fileira de dentes.
Ao perder um deles, logo o substituímos por outro
dessa fileira reserva, mas não vai pensar que isso é
rapidinho porque pode demorar até alguns meses
para acontecer essa substituição. Isso é muito
interessante para nós, predadores, pois sempre
teremos dentes a disposição para não prejudicar a
caça.
   Como vocês podem diferenciar um tubarão macho
de uma fêmea? Bom, os machos possuem um órgão
reprodutor chamado clásper na parte ventral
("embaixo"), já as fêmeas não tem esse órgão.

     Agora vamos falar de um assunto sério, mesmo com
todas essas características incríveis as pessoas ainda
têm medo ou acham que somos desnecessários, mas
porque boa parte das pessoas ainda pensam assim?
Bom, vocês provavelmente já viram algum filme,
desenho ou em qualquer outro lugar que nos retrata
como monstros dos mares, animais agressivos e
extremamente perigosos, ainda mais quando se fala
dos “ataques” (preferimos a palavra "incidentes", pois
não são premeditados) à pessoas. 
     Pois bem, esse estereótipo é bem problemático.
Pense comigo: se alguém entra na sua casa e você fica
bravo, a culpa é sua por estar em casa e querer se
defender? Acho que não, além do mais, por ano há 100
incidentes totais e somente uma média de 8 destes
que recorrem em morte do ser humano. Em 2020
foram 10 mortes. Agora as mortes dos meus irmãos
tubarões por parte dos humanos está por volta de 100
milhões por ano, e mesmo assim nós que somos vistos
como os vilões da história.
    Dentre essas capturas da nossa espécie, há um tipo
em específico e cruel, conhecido como “finning” que é
quando nos capturam, retiram nossas nadadeiras e o
restante do nosso corpo é devolvido ao mar, ainda
vivo, onde morremos em decorrência deste processo.
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Nós somos de extrema importância ecológica!!! Caso deixarmos
de existir (extinção) ou nossas populações serem praticamente
dizimadas até poucos indivíduos, consequências terríveis ao meio
ambiente podem acontecer. Isso porque ajudamos a controlar a
população de milhares de outras espécies por sermos predadores
de topo de cadeia. Mas como assim? Caso a gente suma de uma
determinada área, as espécies que predamos irão aumentar
muito sua população, desta forma, estas espécies irão precisar de
muito mais recursos para sobreviver podendo esgotá-los, e assim
o mesmo se repete, até que não haja mais biodiversidade no local
na pior das hipóteses. Esse controle é tanto em números quanto
na saúde das outras populações, pois retiramos (predamos)
aqueles animais mais suscetíveis, doentes e etc. Vocês vão ver
que muitas das espécies estão perto da extinção e, portanto é
crucial a nossa conservação.
  Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido ler um
pouco mais sobre nós tubarões, nossas principais características
e também como somos importantes para o equilíbrio dos
ambientes em que habitamos. A partir de agora leiam um pouco
mais sobre as espécies que habitam a costa de Santa Catarina.

Bora conferir as espécies de tubas que
habitam o litoral de Santa Catarina?
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    E ai pessoal, meu nome é Sphyrna media, mas cê pode
me chamar de Cambeva. Esse é o nome popular para
todas as espécies de tubarão-martelo. Sim, eu sou um dos
famosos tubarões com cabeça de martelo. Mas veja bem,
para me identificar preste atenção no formato
arredondado da minha cabeça, parece até uma colher,
tanto que esse é meu nome em inglês - Scoophead
(cabeça de colher).
   Nós conseguimos crescer até chegar em 1,5 metros. A
gente se reproduz dando a luz diretamente aos nossos
filhotes, que nascem com de cerca de 30cm de
comprimento, são tão lindinhos nossos martelinhos.
    A gente curte um estuário, um mangue, uma prainha…
basicamente todos esses locais que tem o fundo do mar
fofinho com areia fina ou lama, pois esses são os habitats
de muitas das coisas que gosto de comer, como
crustáceos, ouriços, moluscos e estrelas-do-mar, mas é
claro que também adoro um peixinho e uma lula! Sphyrna media
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    Eu moro por aqui, mas existem populações da minha
espécie ao redor de toda a América Central e América do
Sul. A gente gosta muito de poder viver em todo esse
território, só que falando a verdade, os cientistas acham
que as populações do lado do Oceano Atlântico e a do
Oceano Pacífico estão fragmentadas… tretas milenares...
que não vem ao caso agora.
    Somos um pouco misteriosos, não se sabe muita coisa
sobre a gente. Somos tubarões raríssimos! É realmente
bastante difícil nos encontrar por aí, por isso ainda faltam
pesquisas que trazem informações básicas sobre meu
estilo de vida. Meus amigos biólogos marinhos continuam
na luta para descobrir coisas novas sobre nós a fim de
tentar mudar essa história. Resolvi ajudar como eu pude,
vindo aqui me apresentar para vocês, será que você pode
ajudar também compartilhando minha história?

Distribuição da espécie
Sphyrna media
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Sphyrna tudes

   Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sphyrna tudes,
mas você deve me conhecer como tubarão-martelo, ou
até mesmo, como tubarão-cambeva. Acho que eu nem
precisava me apresentar, não é mesmo? Você já deve
ter me reconhecido só de olhar para o formato peculiar
da minha cabeça - uma característica que eu
compartilho com os meus familiares do gênero
Sphyrna.
  Mas minhas características marcantes não acabam
por aí. Você sabia que minha pele é colorida? É isso
mesmo, antes de atingir a maturidade sexual minha
pele possui uma coloração amarelo brilhante ou, até
mesmo, alaranjada. Porém, durante a vida adulta eu
perco um pouco do meu brilho e ela assume um tom
amarelo pálido. Minha dieta composta principalmente
por bagres, entretanto, ao longo dos meus primeiros
anos de vida também inclui camarões, lulas e até
mesmo caranguejos.

Foto: Jeff PierceFoto: Jeff Pierce
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Distribuição da espécie
Sphyrna tudes

    Se você ficou encantado comigo e pretende me visitar, siga
minhas dicas. Eu costumo nadar pelo Atlântico Sudoeste, desde
a Venezuela até a Argentina. Vocês humanos dizem que
antigamente eu também podia ser encontrado no Mar
Mediterrâneo e no Pacífico Oriental, mas eu acho é que vocês
me confundiram com meu familiar Sphyrna couardi. Apesar de
ser bentopelágico - ou seja, posso ser encontrado em águas
rasas e em águas profundas, dependendo de que fase da vida eu
me encontro. Você vai precisar de atenção ao me procurar, pois
não sou nem de longe o maior tubarão dos mares, chegando a
no máximo 148cm. 
   Somos vivíparos placentários e, a cada gestação, nasce em
média de 6 a 9 tubarões-martelos. E, se já não somos grandes na
fase adulta, imagina quando nascemos com nossos poderosos
30cm. Mas não se engane pelo acasalamento anual nem pelo
número de filhotes a cada gestação. Minha espécie está
criticamente ameaçada de extinção no Brasil.
  Espero que tenham gostado de me conhecer. E não se
esqueçam de compartilhar minha história com seus amigos e
familiares. Vamos educar para conservar!
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Sphyrna zygaena

    Oláá, tudo bem com vocês?
   Me chamo Sphyrna zygaena, mas podem me chamar de
tubarão-martelo ou também cambeva-preta. Mas vocês já
devem me conhecer, difícil não ser reconhecido quando se
tem uma cabeça em um formato tão característico, não é
mesmo? Aaah, quase ia me esquecendo que tenho vários
familiares martelos do gênero Sphyrna que possuem essa
mesma característica. Então vou dar uma dica pra não ser
confundido, a minha coloração é bem mais escura que a
deles, tendendo para um cinza chumbo, por isso sou
chamado de cambeva-preta, mas a nossa cabeça que é o
grande diferencial, sendo mais pontuda sem o sulco na
ponta. 
    Além disso, sou um gigante da família, posso alcançar os
5 metros de comprimento e até uns 400kg. Vocês devem
imaginar o trabalho que é pra me manter fitness desse
jeito. Adoro fazer um lanchinho e não perco a
oportunidade de comer tubarões menores, raias, lulas e
peixes ósseos. 
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Distribuição da espécie
Sphyrna zygaena

  Quando tinha cerca de 2,3 metros de comprimento
entrei na maturidade sexual. Fêmeas da minha espécie
podem ter entre 20 e 50 filhotes por gestação, que
nascem com aproximadamente 50cm de comprimento.
Nascemos maiores que muitos outros tubas já adultos.
   Somos encontrados no mundo todo, nas águas tropi-
cais e temperadas em profundidades de até 140m.
Durante o inverno costumamos migrar para águas mais
quentes. Quem não curte um banho quente naqueles
dias frios, hein? Já no verão migramos para águas mais
frias, no decorrer desse evento os animais mais jovens
costumam formar grandes cardumes enquanto nós
mais velhos formamos pequenos grupos. 
   Mas nem tudo são peixinhos gostosos e viagens lon-
gas pelos belos oceanos, nossa população vem
diminuindo ano após ano devido a capturas intencionais
e acidentais e estamos criticamente ameaçados à
extinção no Brasil. Por isso venho pedir pra vocês: 
 ajudem a nos proteger, mar é lugar de tubarão, nada de
comer cação.
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Squatina spp.

  Ei, psiu! Chega com cuidado para não espantar minha
comida, heim. Prazer, me chamo Cação Anjo, de uma das 3
espécies do gênero Squatina que ocorrem em Santa
Catarina, que são chamadas S. argentina, S. guggenheim e S.
occulta. Só não me pergunta de qual delas eu sou, porque
somos tão parecidos entre nós que nem eu sei direito qual
é a minha. É tão difícil nos diferenciar que na hora de fazer
a estatística pesqueira, o pessoal nunca tem certeza se a
espécie tá certa.
   Sou um tubarão, apesar de ter um formato que lembra
uma raia, mas é só olhar minha nadadeira peitoral
separada da cabeça que você já sabe! E se ainda estiver na
dúvida, dá uma olhadinha nas minhas fendas branquiais,
que ficam nas laterais do meu corpo e não em baixo, como
as das minhas amigas raias. Sou relativamente pequeno,
não passando muito de 1,20m. Não sou muito conhecido,
fiquei até surpreso que você me encontrou... Costumo viver
no fundo do mar, entre 50 e 300m de profundidade. 
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   Como pode ver, tenho uma coloração marrom, bem pare-
cida com a da areia, onde gosto de me enterrar para
emboscar minha presa com minha super mandíbula retrátil!
Ah, eles nunca esperam uma mandíbula saindo da areia.
Gosto de comer peixes e crustáceos, mas às vezes um
polvinho cai bem.
   Você pode me encontrar na costa da Argentina, subindo até
o Rio de Janeiro no Brasil. Mas sinceramente, tá cada vez mais
difícil encontrar a mim e meus amigos. Nós estamos
extremamente ameaçados de extinção e a principal causa é a
captura acidental, acredita? Os pescadores vêm com aquelas
redes de arrasto gigantes, varrendo o fundo do mar atrás de
peixe e nós, que estamos ali de boa acabamos indo junto! Eu
dei sorte de não ter sido pego até hoje, mas não sei até
quando vai durar essa sorte... Fêmeas do meu gênero
conseguem ter no máximo 11 filhotinhos e demoram de 4 a 5
anos para que eles cresçam e atinjam a maturidade sexual,
então é bem provável que eles sejam pescados sem nem
deixar descendentes. Existem leis que proíbem a minha pesca
e o uso de redes de arrasto em algumas regiões onde habito,
mas mesmo assim tá difícil…
    Agora que você é um dos poucos que me conhece melhor,
compartilhe minha história com seus amigos e família e me
ajude a educar para conservar! Agora, se me dá licença, vou
voltar a me enterrar aqui, quem sabe um peixinho passa por
perto!Distribuição da espécie

Squatina guggenheim
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Carcharhinus porosus

  Sou o não tão popular Carcharhinus porosus, meu
nome menos complicado é cação-azeiteiro, como
devem ter imaginado, conseguem extrair bastante óleo
do meu fígado, mas isso é assunto pra outra hora.
Apesar de eu não ser tão famoso entre as pessoas,
minha espécie é bem numerosa nas águas tropicais da
América, estamos presentes em todo o litoral
brasileiro. 
   Eu não sou muito grande, não passo de 1,5m, e tenho
uma nadadeira dorsal larga e triangular, bem
característica, assim como meu focinho, que é longo e
pontudo. Tenho olhos bem grandes que me ajudam a
encontrar os peixes e alguns invertebrados nos
ambientes de fundo lamoso, que são os meus
favoritos, às vezes visito até mesmo os estuários.
Quando encontro um filhote de tubarão-martelo ou
tubarão-bico-fino não perco a oportunidade de fazer
um lanchinho, mas tenho que ficar esperto com os
tubarões maiores, eles também não perdem a
oportunidade de me transformar em sushi.
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Distribuição da espécie
Carcharhinus porosus

  Na minha espécie é comum nascerem de 2 a 7 filhotes
com o tamanho de uma régua escolar, 30cm, nada absurdo
para os padrões dos tubarões. Como gostamos de ficar
mais próximos da costa, até no máximo 200m de
profundidade, somos comumente capturados pelos
diferentes tipos de pesca, então estamos ficando
seriamente ameaçados pela sobrepesca. Mesmo assim
nossa carne é vendida para o consumo humano e, como
era de se esperar, o óleo do fígado é extraído e as
nadadeiras viram sopinha pra humano. 
   Desculpem, mas deixo registrada minha insatisfação, sou
muito importante aqui no oceano pra acabar em um prato.
Aaah, antes que eu me esqueça. Nunca foi registrado um
incidente com minha espécie, então se você me encontrar
em um dia de praia, a gente se cumprimenta e cada um
segue sua vida feliz e tranquilo. 
   Agora que você me conhece melhor, pode contar pra todo
mundo que sou legal. Combinado?
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Squalus acanthias

  Eai pessoal, firmeza? Aqui quem fala é o Squalus
acanthias, conhecido por vocês como cação-bagre, mas
eu não sou o único aqui em Santa Catarina. Faço parte
de um trio-tubarones bagres, meus parças se chamam
Squalus lobularis, também chamado de cação-bagre-
de-nadadeiras-lobadas. E Squalus quasimodo,
conhecido como cação-bagre-corcunda por causa da
leve corcunda que ele tem que acabou lembrando
aquele moço lá famoso de Notre-Dame. 
  O S. quasimodo ocorre somente no sul do Brasil,
enquanto o S. lobularis pode ser encontrado desde o
sul do Brasil até a Argentina. Mas eu, S. acanthias sou
um cara muito viajado e posso ser encontrado ao
redor do mundo todo, desde a costa até
profundidades de 1400m. Bom, como não se sabe
muito sobre meus amigos eu vou continuar falando
mais sobre mim para vocês na próxima página.
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Distribuição da espécie
Squalus acanthias

    Eu, S. acanthias sou um tuba demersal, isso quer dizer que
eu prefiro perambular pelo fundo do mar, procurando minhas
presas favoritas que são peixinhos, crustáceos e
invertebrados em geral. Porém, sempre de olho nos meus
predadores, pois um tubarão maior ou até focas e orcas
gostam de aproveitar desse meu corpitcho pra fazer um
lanchinho. Aliás, sou pequeno com uma média de 1m de
comprimento. 
   Nossa reprodução é vivípara lecitotrófica, ou seja, os filho-
tes (no meu caso, em torno de 20) crescem na barriga da mãe
e lá dentro vão se alimentando de vitelo até a hora de nascer.
Nós somos super migratórios e pra não virar bagunça
gostamos de dividir nossos grandes grupos de viagem de
acordo com o sexo. 
  Essa segregação às vezes é uma desvantagem, pois nossos
grupos de fêmeas, que estão geralmente grávidas, podem ser
pescadas todas de uma vez só, dificultando o crescimento de
nossa população que já vem enfrentando um declínio muito
grande nas últimas décadas. Nós somos um dos tubarões
mais vulneráveis, porque sofremos muitas perdas com a
pesca, e ainda por cima temos uma maturidade tardia e baixa
capacidade reprodutiva. Por isso, peço com carinho para
compartilhar a nossa história para que seus amigos possam
nos conhecer e quem sabe nos proteger :)
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Galeorhinus galeus

    Sou o Galeorhinus galeus, o famoso cação-bico-de-cristal
ou cação-bico-doce, talvez em virtude do meu focinho
esbranquiçado. Essa nossa conversa aqui é algo raro, sou
um tubarão criticamente ameaçado, então não é fácil
encontrar um dos meus por aí. Se quiser me ver no oceano
vai ter trabalho também, gosto de águas temperadas, de
regiões costeiras até bem no meio do oceano aberto, em
profundidades de até mais de 800m, com preferência em
torno dos 200m. Esses ambientes oferecem tudo que eu
preciso durante a minha vida, menos a função de
berçário, que fica por conta dos estuários e águas
costeiras abrigadas.
  Sei de uns amigos que fazem longas viagens pelos
oceanos, mas não chegam a cruzar bacias oceânicas, das
praias do Brasil para as da Namíbia, por exemplo. Além
disso, gostamos de migrar em cardumes das águas rasas
para as mais profundas quando cai a noite, fazemos esse
esquema para encontrar comida, já que temos hábitos
noturnos. Falando em comida, meu cardápio tem vermes,
crustáceos e peixes.
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Distribuição da espécie
Galeorhinus galeus

   Chegamos até, aproximadamente, os 33 anos. Não somos dos
maiores tubarões, mas podemos ser grandinhos, chegando aos
2m e 45kg. A reprodução é a famosa ovoviviparidade, sendo que
após um ano de gestação nascem de 6 a 52 mini sharks, a
depender do tamanho da mãe. Tudo bem que com mini sharks
eu exagerei, porque já chegamos no oceano com uns 30cm de
comprimento e ficamos numa boa nas áreas abrigadas por 1 ou 2
anos.
   Um trem interessante de dizer é que existem umas organiza-
ções sociais que se baseiam em tamanho, sexo e tempo do tuba
no grupo. São esses grupos que fazem aquelas excursões
noturnas que comentei. Aaaah! Sou um dos tubas que apresenta
espiráculo, um pequeno orifício que fica atrás dos olhos. Nas
raias, ele permite a entrada de água para as brânquias, mas em
tubas não tem função aparentemente. Os juvenis apresentam
uma mancha escura nas nadadeiras, que desaparece com o
tempo, então nada de confundir com o galha-preta.
    Meu recado está dado
    Estude um pouco mais sobre nós
    Perceba que nada tenho de atroz
    Espero que você tenha anotado
    E de alguma forma eu tenha lhe ensinado
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Notorynchus cepedianus

   Olá humanos, como anda a vida em terra firme? Prazer,
eu sou o Notorynchus cepedianus mas você pode me chamar
de cação-bruxa. Eu sei, bem mais simples, não é? Você
ainda não me reconheceu? Bom, eu sou um peixe com
focinho arredondado, tenho várias manchinhas pretas no
meu corpo e nas minhas nadadeiras, um ventre claro e um
dorso que pode apresentar uma coloração que varia de
castanho-avermelhado à acinzentado. Além disso, eu posso
atingir até 3 metros de comprimento, mas eu não quero
ficar me gabando antes da hora, já que a maioria dos meus
irmãos tubarões possuem apenas 1,5m. 
   Sabe? Eu não sou um tubarão exigente. E, para provar,
temos que falar da minha dieta. Eu me alimento de outros
tubarões, raias, quimeras, carne de golfinhos e toninhas,
focas, ovos de tubarões, caracóis marinhos e carcaças de
mamíferos mortos, como ratos e humanos náufragos. Sim,
querido Homo sapiens, você. Mas não precisa se preocupar.
Eu só represento uma ameaça quando me sinto em perigo.
Tenho alguns problemas com raiva mas eu juro que estou
trabalhando nisso. 
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Distribuição da espécie
Notorynchus cepedianus

   E, sejamos sinceros, vocês são um risco muito maior pra mim
do que o contrário. Somos capturados o tempo todo por causa
da nossa carne, pele e fígado (que são utilizados para consumo,
produção de couro e óleo, respectivamente). 
  Enfim, voltando ao fato de eu não ser exigente. Você pode
encontrar eu ou um dos meus irmãos em praticamente todas as
partes do oceano. Eu não estou exagerando. Gostamos de nadar
em águas rasas, quando pequenos, e em águas profundas,
quando adultos. E, podemos ser encontrados a até 570m de
profundidade. Inclusive, estamos distribuídos ao redor do
mundo, menos no Atlântico Norte e no Mar Mediterrâneo, não
simpatizamos com esses lugares.
   E, por falar em irmãos, eu tenho vários. Somos ovovivíparos
bienais. Em outras palavras, nós reproduzimos a cada dois anos
e apesar de passar os doze meses referentes a uma gestação
dentro do corpo de nossa mãe, nós nos alimentamos
exclusivamente da gema (material nutritivo existente dentro do
ovo). A cada ninhada são produzidos entre 82 e 91 filhotes. Mas
não se engane, apesar desse número absurdamente alto, nós,
cações-bruxas, estamos classificados como criticamente
ameaçados de extinção no Brasil.
   Espero que tenham gostado de me conhecer. E não se esque-
çam de compartilhar minha história com seus amigos e
familiares. Vamos educar para conservar!
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Rhizoprionodon porosus

   Agora temos tubarão em dose dupla! Antes que vocês
perguntem, nós não somos a mesma espécie, só gostamos
de enganar vocês. Eu sou o Rhizoprionodon lalandii, e meu
amigo aqui é o Rhizoprionodon porosus, somos bem
parecidos e comumente chamados de cação-frango,
cação-rola-rola e cação-rabo-seco. Vivemos no Atlântico,
desde o Caribe até o Uruguai. Pra nos diferenciar é
importante prestar atenção em uns detalhes, eu tenho
uma mancha mais clara no prolongamento das
nadadeiras dorsais, já o R. porosus possui uma leve
mancha escura na ponta da segunda dorsal. A outra forma
de nos identificar é olhando diretamente nos nossos
olhos, a íris do R. porosus é um pouquinho menor que a
minha.
  Eu gosto muito da costa brasileira, o meu negócio é
mesmo o ambiente mais salgado. Fico perto do fundo, seja
ele de lama ou areia; é onde me sinto em casa. Costumo
nadar até 70m de profundidade, ficando bem perto da
costa. 
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Distribuição da espécie
Rhizoprionodon lalandii

    Adoro peixes pequenos, como as anchovas e sardinhas.
Não sou um tubarão dos grandes, meu tamanho máximo é
80cm e não sou muito pesado. A exemplo da maioria dos
tubarões, nós somos completamente inofensivos para os
humanos e, quando vemos vocês, fugimos o mais rápido
possível. 
   Meu Brô, R. porosus, é massa, adora águas tropicais
próximas de recifes de coral, mas também se aventura em
um ambiente menos salgado, como os estuários e até mesmo
mais acima nos rios. Ele está sempre em águas bem rasas e
às vezes visita locais com até 500m. Sua refeição favorita é
um peixinho e camarão, nada de presas grandes, pois ele só
cresce até uns 1,15m e o peso máximo registrado foi de 7,5kg.
    Já ouviram falar em fauna acompanhante? São todas
aquelas espécies que vem junto na rede, mas que não eram o
alvo da pesca. Tô falando disso porque somos muito
capturados como fauna acompanhante na pesca artesanal.
Esse é um grande problema pra muitas espécies costeiras, e
mesmo nós, que temos crescimento mais rápido, atingindo a
maturidade mais cedo que os grandes tubarões, ainda assim
fomos classificados como Vulneráveis a extinção no Brasil.
Não pensem que somos indestrutíveis, se pescar demais o
trem fica feio né?!
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Carcharhinus plumbeus

   Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Não sei se já nos
conhecemos mas hoje eu vim aqui me apresentar e
contar um pouquinho de como é a vida da minha
espécie aqui no fundo do mar!
  Primeiramente, deixa eu me apresentar! Eu sou o
Carcharhinus plumbeus mas você pode me chamar de
cação-galhudo (dá um look na minha baita nadadeira
dorsal), cação-barriga-d’água ou de cação-baiacu, como
preferir! Minha espécie pode ser encontrada em boa
parte do planeta, principalmente em águas
temperadas e tropicais, dependendo da nossa idade.
Vocês podem encontrar um de nós desde o litoral do
Rio Grande do Sul ou até mesmo na Austrália!
Normalmente prefiro ficar perto da costa mas longe da
superfície! Não sou de ter muitos amigos, prefiro ficar
sozinho ou em pequenos grupos que tenham a mesma
idade que eu. 
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Distribuição da espécie
Carcharhinus plumbeus

    Minha dieta inclui peixes, crustáceos, moluscos e até mesmo
outros tubarões e raias de pequeno porte quando estou com
muita fome! Ainda estou crescendo! Quando eu nasci tinha
aproximadamente uns 50 a 60cm, mas fiquei sabendo que logo
poderei chegar a 3 metros de comprimento e posso ter até
120kg. Como ainda sou juvenil, até atingir uns 140cm (148cm no
caso das minhas irmãzinhas), prefiro ficar mais por águas
temperadas, mas quando eu crescer eu pretendo me aventurar
em águas mais tropicais. Minha expectativa de vida é de
aproximadamente 30 anos, então ainda tenho um tempo
razoável para explorar novos lugares! Isso é, se eu não
encontrar nenhum barco de pesca no caminho! 
    Infelizmente eu e meus irmãos estamos bem vulneráveis, em
perigo de extinção no Brasil, o que não é nada bom! Isso pois
somos um alvo de pesca, tanto pela nossa carne como pela
nossa pele, fígado e principalmente as grandes nadadeiras que
são apreciadas pelos asiáticos para uma sopa que já se sabe
que não tem poderes afrodisíacos. Agora que nos conhecemos
melhor, podemos contar com sua ajuda? 
     Foi um prazer, até a próxima, pessoal, se cuidem!
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Schroederichthys
saurisqualus

   Alô meu povo terrestre, tudo certo com vocês? Essa
semana a galera do Desmitificando chamou eu
Schroederichthys saurisqualus e o meu amigo
Schroederichthys bivius, mas vocês nos conhecem como
cação-pintado ou cação-gato para trocar uma ideia com
vocês. Sei que vocês devem estar se perguntando: Oshii,
por que hoje tem duas espécies no mesmo post? Fiquem
calmos, é que somos muito parecidos (pelos olhos de
vocês) e então hoje a gente veio em dupla aqui mostrar as
nossas diferenças.
    Pode parecer pouco, mas a nossa principal diferença é
no padrão de manchas que nós apresentamos. Nós dois
possuímos uma coloração cinza amarronzado nas nossas
costas, mas eu (S. saurisqualus) apresento 10 manchas
escuras e as fêmeas da nossa espécie chegam até 70cm,
cerca de 10cm a mais que os machos. Enquanto isso, o
meu amigo aqui (S. bivius) apresenta 7 ou 8 manchas
escuras e pode apresentar alguns pontos brancos também
e não há diferença de tamanho entre machos e fêmeas
que também chegam a mais ou menos 70cm. 
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Distribuição da espécie
Schroederichthys saurisqualus

    Entretanto, os machos da espécie do meu amigo aqui possuem
os dentes duas vezes o tamanho dos dentes das fêmeas, segundo
me falaram é por causa do cortejo da hora da reprodução,
quando os machos mordem as fêmeas, vai entender neh, cada
louco com suas loucuras, além de ter bocas mais longas e
estreitas.
  Nós frequentamos locais e profundidades diferentes nos
oceanos. Eu vivo apenas no Oceano Atlântico, no sudoeste e sul,
numa profundidade relativamente grande de 122 à 435m junto
com os corais que habitam esses espaços. Me alimento
principalmente de lulas, que é uma delícia viu. Já meu brother S.
bivius vive em águas mais rasas até uns 80m e habita do sudeste
do Pacífico até o sudoeste do Atlântico e ele ama comer lagosta,
ô bicho requintado.
   Nossas espécies são ovovivíparas e enquanto estamos nos
desenvolvendo comemos a gema dos ovos. Além disso, vocês
pouco conhecem da ecologia das nossas duas espécies, embora
vocês já notaram que gostamos de viver sozinhos e os machos se
aproximam das fêmeas apenas no período fértil.
     Infelizmente, devido principalmente a pesca de arrasto e pela
destruição dos corais, grande perturbação ambiental por barcos
e poluição do habitat, eu, S. saurisqualus estou vulnerável a
extinção. Já o estado de conservação do meu amigo S. bivius não
é tão procupante (LC). Ainda assim, peço que vocês sejam mais
conscientes em relação ao meio ambiente galera, o planeta é de
todos. 
      Fiquem em paz e até a próxima.
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Carcharhinus altimus

   Oi gente! Sou o Carcharhinus altimus, mais conhecido
como cação-narigudo ou cação-baía, depende muito da
região. Percebeu que alguns tubas têm o mesmo nome
popular que o meu? Bom, não é falta de criatividade do
pessoal, é que às vezes é um pouco complicado nos
diferenciar. Mas pra ficar mais fácil vou te contar
minhas características mais marcantes. 
    Eu tenho um focinho longo e mais largo, com a ponta
arredondada, minha nadadeira dorsal é grande e
curvada e sou bem grande, posso crescer até os 3m e
atingir 168kg. Apesar desse tamanho, não ofereço
ameaças ao ser humano, inclusive, não gosto muito de
ficar perto das praias, prefiro águas um pouco mais
profundas, entre 90m e 430m, onde procuro por peixes,
raias e polvos que ficam perto do fundo. 
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Distribuição da espécie
Carcharhinus altimus

  Quando eu era um filhote tinha aproximadamente 90cm de
comprimento e preferia águas com 25m de profundidade,
onde eu ficava longe dos tubarões grandes, que poderiam
facilmente se alimentar de mim. Normalmente nascemos em
9 tubarõezinhos, mas esse número pode variar de 1 a 13
filhotes.    
   Estamos distribuídos em todo o mundo, principalmente onde
as águas são mais quentes. No Brasil não é tão fácil nos
encontrar, não somos tão abundantes por aí, mas ainda assim
vocês podem encontrar algum dos nossos ao longo da costa do
país.
  Atualmente os pesquisadores classificam nosso status de
conservação no Brasil como espécie quase ameaçada de
extinção (NT). Nos Estados Unidos minha espécie é protegida
da pesca, então se alguém nos captura sem querer precisa
devolver imediatamente para a água. Essa medida deveria ser
tomada em outros países, porque ela é bem legal para
aumentar as chances das diferentes espécies de tubarões
continuarem a existir e contribuir para o equilíbrio do meio
ambiente em todo o oceano. 
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   Ah, o oceano aberto é uma imensidão azul não é? Alguns
podem olhar e considerar um deserto, mas se você olhar de
perto, é lá que você poderá me encontrar. Muito prazer, eu me
chamo Carcharhinus longimanus, ou galha-branca-oceânico
para os íntimos. Dentre meus amigos do gênero Carcharhinus,
eu sou considerado o único tubarão verdadeiramente apenas
de habitat oceânico. Além disso, eu gosto de me aventurar em
águas um pouco profundas (cerca de 100 metros ou mais). É lá
onde eu faço meu papel de predador de topo, caçando polvos,
lulas e peixes.
    Você pode me reconhecer pelos meus traços característicos:
sou um tubarão parrudo, com uma grande e arredondada
nadadeira dorsal, que nenhum outro tuba possui igual! E além
disso, tenho longas nadadeiras peitorais de pontas
arredondadas e brancas.
   Minha espécie reproduz dando a luz diretamente ao nossos
filhotes, ao invés de desenvolver eles em ovos como alguns
outros tubas. O período de gestação das mamães é entre 9-12
meses e nossos filhotes podem nascer com 55-75cm de
comprimento. Podemos demorar cerca de 4 a 5 anos para
começar a nos reproduzir.

Carcharhinus longimanus
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Distribuição da espécie
Carcharhinus longimanus

    Eu adoro uma água quente ou morna, e por isso estou
presente em todos os oceanos tropicais e temperados. Se
você me visse por aí, me veria nadando lentamente e
solitário em relação aos outros galhas-brancas, mas estou
sempre acompanhado de peixes-piloto e rêmoras. Pelo fato
de eu ser curioso e seguir embarcações, os marinheiros, até o
século 16, me chamavam de "cachorro do mar".
     Por sempre viver tão longe dos humanos, eu era um dos
tubarões oceânicos mais abundantes há apenas algumas
décadas. Mas somos muito pescados, por causa de nossas
grandes nadadeiras, para serem utilizadas nas sopas de
nadadeiras de tubarões do mercado oriental. Além disso,
décadas de captura acidental (que eu nem era o foco) em
pescarias de atum, e por eu ser a segunda espécie mais
pescada em espinhel no Pacífico, me tornei criticamente
ameaçado de extinção. 
    Apesar de tudo isso, pouco ainda se sabe sobre minha
espécie para os humanos, e poucos esforços de conservação
são feitos em meu nome. Tá complicado, viu... Assim, me
ajude nessa compartilhando minha história e contribuindo
para a conservação.
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Sphyrna mokarran

    Fala meu povo, tudo na paz? Não sou religioso, mas vou pregar a
minha palavra hehehe. Posso não ser bom em piadas, mas em ser
tubarão… disso eu entendo. Sou o fascinante, Sphyrna mokarran, o
grande-tubarão-martelo. Sim, como o nome sugere, sou o maior
dos martelos, podendo atingir 6m e mais de 450kg, vai encarar?
Pra me diferenciar dos outros tubas-martelo basta olhar para
minha cabeça, ela é bem reta e larga na parte do focinho, além
disso tenho uma nadadeira dorsal bem grande e curvada.
   Tenho amigos espalhados pelo mundo todo, mas a gente gosta
de água quente ou morna, então não nos aventuramos muito
abaixo dos trópicos, a não ser em raras exceções. Quanto à
profundidade, ficamos até os 300m, não é quase nada comparado
à profundidade média do oceano (5000m), então eu me considero
um tuba costeiro ou de águas pouco profundas. Com a mudança
das estações, eu e minha galera realizamos migrações, buscando
sempre a temperatura ideal para nossa espécie.
   Minha comida preferida são as raias, sempre persigo alguma que
está de bobeira por aí. É difícil escaparem de mim, consigo me
movimentar muito rapidamente e fazer curvas bem fechadas.
Quando não as encontro não passo fome, posso comer outros
peixes, polvos e tubarões menores, até mesmo da minha espécie. 
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Distribuição da espécie
Sphyrna mokarran

  Como qualquer máquina super eficiente, eu tenho minhas
condições ideais para funcionar, porém sou muito sensível às
alterações nas mesmas. Isso é um grande problema quando há algum
tipo de interferência não esperada no meu habitat, já que não
consigo me acostumar tão rapidamente com as novidades. Apesar da
metáfora inicial, eu não sou uma máquina e sim um ser vivo, então
as alterações ambientais e a pressão de pesca me deram o status de
criticamente ameaçado de extinção. Hoje sou raro de ser visto por aí,
inclusive no nosso Brasilzão.
      Minha idade máxima é de 30 anos, ao longo dos quais eu posso me
reproduzir e ter entre 6 e 42 filhotes por gestação, que tem duração
de 11 meses e ocorre a cada 2 anos. Normalmente os mini-tubas
nascem na primavera e no verão, ficando em águas abrigadas mais
próximas à costa até que atinjam um tamanho legal para explorarem
o oceano sem correrem o risco de serem devorados, porque a vida no
meio do mar é assim, bonita, mas bem difícil, emocionante e
disputada.
     Agora você tem informações importantes sobre mim, mas elas não
são secretas. Então pode espalhar a palavra à vontade, isso ajuda a
manter nossa espécie um pouquinho mais protegida. Não quero
sumir desse mundo, tenho muita coisa importante para fazer aqui no
mar. Conto com você, até mais, um grande “tubabraço”.
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Deania profundorum

    Ante a estonteante vastidão dos mares, aqui vos
fala um humilde tubarão, Deania profundorum, tão
misterioso que nem um nome popular recebi. Mas
convenhamos, espreito as águas à partir dos 200m,
nem a luz alcança tais profundezas. O meu limite
está nos 1800m, onde pouquíssimos humanos
chegaram lá. Águas frias me abrigam, na costa leste
do Atlântico me encontram certamente, porém
registros em outras localidades deixaram de ser algo
surpreendente. 
   Às vezes nos juntamos em cardumes, algo raro,
que foge dos costumes. Gosto de comer pequenos
peixes e crustáceos no fundo, por isso tenho uma
cabeça com um nariz bem longo e achatado. Minhas
nadadeiras dorsais curtas e triangulares, cada uma
com um espinho bem no comecinho. 

Texto: Vitor Reis (@cvitorreis)  |  Veja o post completo no Instagram aqui |  @tubaseraias

(sem nome popular)

115

https://www.instagram.com/p/CKfAC6mB9dw/
https://www.instagram.com/p/CQuElZzsgWs/


Distribuição da espécie
Deania profundorum

  Para garantir a camuflagem tenho o corpo cinza
escuro, sendo que alguns amigos são marrons, mas
isso acaba não sendo muito importante no oceano
profundo, já os olhos grandes… fazem toda a diferença   
   Com tamanho máximo de 97cm, não sou um gigan-
te, porém isso é o ideal para meu ambiente. Temos a
ovoviviparidade como método reprodutivo. Isso
mesmo que você está pensando!! O filhote se
desenvolve em um ovo dentro da mãe. Não nascem
mais que 7 tubinhas com um tamanho médio de 30cm.
Isso é tudo que se sabe sobre minha espécie até o
momento. Não posso, portanto, contribuir muito mais
para seu conhecimento. 
   Quem sabe daqui um tempo os cientistas descubram
um pouco mais sobre meu comportamento. Assim
você poderá aprender coisas novas sobre mim, ficar
mais consciente e, ainda por cima, apoiar aqueles que
gostam da gente

(sem nome popular)
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Parmaturus angelae

    Ora ora, quem temos aqui novamente. Depois de alguns
textos você pensou que não se surpreenderia mais. Que tal
um tubarão brasileiro e sem nome popular? Sou o
Parmaturus angelae, eu sou um tubarão parecido com
outras espécies, então passei despercebido até 2019, ano
em que me tornei oficialmente uma espécie reconhecida
pelos humanos.
    Tenho essa aparência bem peculiar, totalmente adapta-
da à vida em grandes profundidades. As espécies daqui
apresentam algumas características especiais para lidar
com a pressão. Não sou grande, tenho 42cm de
comprimento. Meu focinho é curto e largo, o que confere
um aspecto achatado à minha cabeça. Todo o corpo segue
essa tendência de largura até sua metade, onde se torna
mais fino e apresenta uma série de nadadeiras bem
próximas. 
   Moro nas águas profundas do sudeste e sul do Brasil,
entre 500-600m, por essas bandas a luz já não chega mais,
então meus sistemas sensoriais são de grande importância
por aqui. 
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Distribuição da espécie
Parmaturus angelae

    Os pesquisadores têm comentado que eu vivo perto do fundo do
mar nessas regiões, posso dizer que é um ótimo palpite, mas terão
que seguir com os estudos para confirmarem, porque não vou
contar nada.
   Pra não dizerem que sou misterioso demais, vou deixar uma
informação legal aqui. Eu sou um tubarão que bota ovo. Isso mesmo.
É mais comum entre nossas primas raias aqui no Brasil, mas alguns
tubas também usam essa técnica. Eu tenho um irmão que nasceu
junto comigo, normalmente as nossas mamães colocam dois ovos
por vez e os filhotes se desenvolvem ali tranquilamente.
    Sobre mim é tudo o que posso falar, mas sobre a ciência tenho
algo a acrescentar. O pessoal não prestava tanta atenção, até que
um belo dia resolveram fazer uma análise mais detalhada e aí…
espécie nova detectada, descrita por pesquisadores brasileiros. O
nome ficou em homenagem à neta do pesquisador Otto Gadig,
Ângela. Não é loucura, isso é muuuuito comum quando existem
espécies parecidas, não dá pra nos diferenciar só batendo o olho,
são necessárias técnicas mais minuciosas e complexas para bater o
martelo, como análises de partes específicas, internas ou ainda de
DNA.
    O conhecimento dos humanos evoluiu muito nos últimos anos,
porém vale a pena deixar um pezinho no chão e lembrar que
existem mais espécies que não foram descobertas do que
conhecidas. Quando falamos do oceano então.... vou te contar, acho
que vocês sabem mais sobre a via Láctea do que sobre esse
ambiente tão próximo. E isso nem é exagero meu. 

(sem nome popular)
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Squaliolus laticaudus

      Olá, eu sou o tubarão-anão!
      Já ouviu falar de mim? Não não, eu não faço
parte do grupo da Branca de Neve.
   Sou um sujeito peculiar, vivíparo, com o
corpo em forma de charuto e posso medir até
25cm quando adulto. Nasço bem pititico, com
uns 9cm e fico pronto para passar minhas
sementinhas adiante (se é que você me
entende rs) lá pelos 15cm. É...eu sou pequeno,
mas não sou o menor dos tubarões. Meu
camarada tubarão-lanterna-anão, o
Etmopterus perryi, que vive lá nas águas
caribenhas, chega no máximo a 20cm. Ainda
assim, apesar do recorde não ser meu, sou
muito especial. 
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Distribuição da espécie
Squaliolus laticaudus

    Os pescadores não são muito interessados em
mim. Ainda bem! Porém, às vezes sou capturado
acidentalmente por suas redes.
    Não tenho preferência por algum oceano, eu já
fui avistado nas águas do Brasil, da Argentina,
França, Somalia, do Japão, de Taiwan, das Filipinas
e da Austrália. Ufa!
  Gosto das águas profundas e tenho fotóforos
super desenvolvidos pelo corpo que me permitem
emitir luz. Bacana, não é mesmo ? E ainda tenho
olhos bem grandes.
  Meu  cardápio inclui lulas, peixes-lanterna  e
outros peixes que também curtem as profundezas.
Faço migrações verticais e durante a noite parto
para o aconchego profundo, uns 200m já está bom,
mas posso ir mais além, até 1200 metros de
profundidade. Por isso, a dica que eu lhe dou é,
você é capaz, se permita ir além. 
    Gostou? Compartilhe minha história. Valeu!
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Prionace glauca

     Olá, elasmogalerinha!
   Eu sou a Prionace glauca, conhecida por vocês como
tubarão-azul ou mole-mole.
    Uma coisa que cês precisam saber sobre mim é que
sou bem oportunista: o que cair no prato eu ‘tou
mandando para dentro'. Me alimento de peixes, lulas,
crustáceos, tubarões menores e se bobear, até de aves
marinhas distraídas. Gaivota que dorme no ponto a
mamacita leva. Tem gente por aí que jura de nadadeira
junta que já me viu até comendo lixo, detritos e corpos
mortos de náufragos. Talvez eu tenha mordido sem
querer uns vivos também, mas cês tem que entender
que não foi de propósito: eu tava azul de fome!
  Gosto de viver em águas tropicais e temperadas ao
redor do mundo. Não sou muito fã de mares gelados.
Você pode me encontrar nadando tranquilamente em
mar aberto, na superfície ou até 1000 metros de
profundidade. 
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Distribuição da espécie
Prionace glauca

  Fêmeas, como eu, podem chegar aos 3m, enquanto os
machos podem chegar aos 4m. Nos tornamos maduras o
bastante para gerar filhotinhos lá pelos 5 anos de vida. Por
falar em filhotinhos, a gente dá a luz a um bom tanto deles
para um tubarão: em média uns 30 por ninhada, com
gestações que podem levar entre 9 a 12 meses. Tem até
registro de ninhada nossa com 135 azulzinhos! Nossos
filhotinhos se desenvolvem em placentinhas e já nascem
medindo entre 30 e 60cm. 
    Inclusive, é exatamente o fato de gerarmos esse bom tanto
de filhotes e atingirmos a maturidade sexual bem rápido para
tubas (tem uns que levam quase duas décadas para isso) que
explica porque ainda não estarmos tão ameaçados de
extinção. Mas isso não significa que as coisas estão boas e está
tudo azul (ba dum tss): nossa população ao redor do mundo
tem diminuído consideravelmente!
  Somos fortes alvos da pesca com espinhel e sozinhos
correspondemos a mais da metade dos animais que são
capturados por essas armadilhas. Toda vez que estou nadando
por aí tento tomar cuidado para não dar bobeira e parar em
uma delas, mas né...não tenho sangue azul e nem nasci com a
nadadeira anal virada para a lua. Se continuar nesse ritmo
uma hora a conta não vai fechar e a situação da minha espécie
vai ficar no vermelho.

Texto: Aly Cavalcante (@cavalcantealy)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

https://www.instagram.com/p/CI1ik34g6hj/


Cirrhigaleus asper

     Oi galera, como estão as coisas aí pela superfície? Sou o
Cirrhigaleus asper, mas, por causa da minha pele meio
áspera, me chamam por aí de tubarão-bagre-lixa, ou de
quelme-rugoso.
    Demorei bastante para aparecer aqui porque eu gosto
do meu ambiente quietinho, bem sozinho na minha, lá no
fundo, de 200m a 600m de distância da superfície. Mas
depois de ver tantos parentes por aqui, não tive como não
aparecer.
   Eu sou um tubarão até dentro do padrão, tenho um
corpo robusto, cabeça larga, um pouco achatada e com um
focinho arredondado. Tenho uma cor meio cinza-escura ou
marrom nas costas e um ventre mais claro. Não sou muito
grande não, tenho mais ou menos 120cm. Mas olha, vou te
dizer que meu diferencial mesmo tá nas minhas
nadadeiras dorsais, as duas tem espinhos bem
desenvolvidos e uma cor branca nas bordas, não tem como
resistir a todo meu charme.
   Aliás, já falando nisso, a gente começa a chegar no
momento de paquerar quando os meninões chegam aos
85cm e as minas aos 90cm.
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Distribuição da espécie
Cirrhigaleus asper

   Nossos bebês são desenvolvidos dentro da barriga das
fêmeas, mas nós não temos cordão umbilical que nem vocês,
nossos filhotes se nutrem pelo saco vitelínico (tipo aquela parte
amarela do ovo de galinha, sabe?). Nascem cerca de 22 baby-
sharks por gestação, todos entre 25 e 28cm de comprimento e
bem marronzinhos. 
      Nós gostamos de ficar do nordeste ao sul da costa brasileira,
mas nossa espécie e a sua só se encontraram há pouco tempo
atrás por aqui, em Santa Catarina. Vou te dizer que nosso
encontro não tá sendo um dos mais agradáveis não para o
nosso lado, na maioria das vezes nos encontramos pelas frotas
pesqueiras equipadas com espinhéis-de-fundo, que acabam
batendo lá na minha casa. Ahhh, eu não sei te dizer muito bem
se eu estou ou não em extinção, porque por vocês me verem
pouco, não dá de ter muitos dados, mas de qualquer forma,
como quase todos os tubas, não fazemos mal a ninguém, então
espero poder encontrá-los em momentos mais felizes um dia.
Quem sabe, depois de todos vocês tomarem essa vacina, eu não
possa fazer um esforço para ser mais sociável e até marcar uma
festinha aqui no fundo do mar? No banquete com certeza não
vai faltar meus pratos favoritos (que eu sei que a maioria de
vocês também amam): lulas e peixes ósseos!
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Rhincodon typus

    Opa, nem vi você aí, tudo na paz? Meu nome é Rhincodon
typus, mas sou mundialmente conhecido como tubarão-
baleia, mas veja bem, de baleia mesmo só tenho o nome e o
tamanho! O pai aqui é tubarão na veia, tá ligado?! Só que o
mais legal, é que eu sou o maior peixe que existe por aí, uns
dizem que já chegaram até 20m, mas na média temos uns
10m. Pelo meu tamanho já deves imaginar que sou pesado,
tenho em média 10t, mas tem um grande parça meu que
tem umas 40t, a dica é amar o próprio corpo e não ligar
para opiniões alheias, ok?
    Agora para tudo e dá uma olhada nas minhas pintas, vai
dizer que não sou um baita? Sabia que o padrão de nossas
pintas é diferente em cada um de nós? Por elas podemos
identificar cada indivíduo, igual as impressões digitais que
vocês tem! Outra coisa legal sobre mim, que descobriram
agorinha, é que temos pequenas "escamas" nos olhos que
servem para protegê-los, e também conseguimos retrair os
olhos igualzinho alguns sapos fazem!
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Distribuição da espécie
Rhincodon typus

    Gosto de curtir a vida, sou migratório. Tô por aí nas águas
tropicais/subtropicais do mundo, água quente é uma
necessidade pra mim. Às vezes gosto de companhia e parto
com meus brothers pra um dos locais que sabemos que o
rango é certo. Somos fiéis e voltamos anualmente para os
lugares que gostamos.
   Eu sou o cara mais tranquilo desse mundo, juro. Minha
atividade favorita é nadar na superfície do mar que é onde eu
descolo aquela larica perfeita. Tenho uma boca enorme com,
sei lá, uns 3 mil dentes? Mas relaxa aí que eu sou um animal
filtrador, eu abro e fecho a boca criando um ritmo de entrada
de água, assim consigo capturar minhas presas. Meus rangos
são planctônicos, sabe esses organismos minúsculos que
ficam na superfície do mar? AMO! Mas também curto uns
peixes, lulas e pequenos crustáceos. Como dizem “Caiu na
boca é peixe!”, mas nem tudo, porque tenho zero interesse
em humanos.
    É uma pena que vocês tenham interesse comercial em
mim, somos pescados por nossas grandes nadadeiras e por
termos um fígado que produz bastante óleo. Também somos
machucados por hélices de barco e estamos muito
ameaçados de extinção.
    Então, por favor compartilhe minha história para que me
conheçam melhor e ajude a educar para conservar!
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Mustelus canis

    Oioi elasmoamigos! Demorei mas cheguei para me apresentar
por aqui. Me chamo Mustelus canis, mas talvez vocês escutem
mais o nome tubarão-bico-doce quando falam de mim por aí.
Aproveitei o convite e já trouxe mais dois amigos do meu grupo,
o Mustelus schmitti (mais conhecido como tubarão-bico-doce-
pintado) e o Mustelus fasciatus (mais conhecido como tubarão-
bico-doce-malhado). Vocês ainda podem nos conhecer por
sebastião, boca-de-velha (esse não concordo não viu, nada a
ver, minha boca é linda e totalmente jovial) ou ainda como
caçonete (problema de mesmo nome para diferentes espécies
que já comentamos).
  Todos nós três fazemos parte da galera de tubas que tem
espiráculo (aquele buraquinho atrás dos olhos que não tem
muita função na gente mas, nas nossas colegas raias, ajudam
na respiração). Eu sou o maior entre nós, posso chegar até mais
ou menos 1,5m de comprimento. 
   Tenho um corpo pequeno, comparado aos outros tubarões, e
alongado, com um focinho bem fino e a parte de baixo da minha
cauda é pequenininha. Minhas costas e minhas laterais são
meio cinza ou cinza puxado para um marrom. Eu sou aquele
amigo que é bem sociável e caloroso. Eu gosto de viver em
grupos e viajar atrás de verão o ano todo. 
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Distribuição da espécie
Mustelus canis

   Eu fico por todo o litoral brasileiro, mas prefiro a região sul, não
vou negar. Gosto mesmo é da vida noturna, saio para comer
lagostas, caranguejos, siris com minha boca e dentes especializados
para essas coisinhas durinhas e, se pintar uma oportunidade,
petisco algumas carcaças de peixes pequenos e moluscos. Eu gosto
de águas mais rasas, pouco mais de 10m, mas também vou para as
profundezas, até uns 500m, gosto de águas turvas e de fundo meio
lamacento, talvez vocês me vejam em alguns estuários e baías. 
  Não deve ser surpresa para vocês mas, tanto eu como meus
amigos, estamos perdendo bastante familiares, por causa das
pescas de arrasto, e nossos bebezinhos também. Entre as décadas de
70 e início dos anos 2000, 70% da nossa população foi eliminada.
Hoje há poucos registros nossos no restante do Brasil e, por isso,
estamos em perigo de extinção. Estamos em uma fase bem difícil
por aqui, espero que agora que estamos mais íntimos vocês me
ajudem de alguma forma.
    Vish já falei bastante! Espero que tenham gostado de nos conhecer
um pouco e, se quiserem me convidar mais vezes, tenho muitas
aventuras marinhas para contar. Eu sou meio comum em aquários,
então se quiser bater um papo ou desabafar depois dessa pandemia,
pode chegar lá que sou sempre querido e inofensivo.
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    Sou o tubarão branco! Tenho uns 6 metros, cresci tudo isso e
depois fiquei só engordando, peso bem mais de 1 tonelada. Gosto
de chegar do nada assim, sempre se impressionam com meu
tamanho, tenho amigos que chegaram aos 7 metros nos seus 70
anos de idade.
    Pra manter esse corpinho preciso de muita comida, às vezes
aproveito uma baleia morta, dá pra comer até não aguentar
mais, mas uns lobos-marinhos e focas são meus petiscos
favoritos. Encontro eles na costa da Califórnia e da África do Sul,
então eu e meus parentes sempre vamos para esses lugares.
Na África eu dou um show quando estou caçando. Lá é muito
fundo e a água é escura, então eu consigo vir nadando bem
rápido lá de baixo sem ser notado e saio voando pra fora da água
com meu almoço.
   Diferente de muitas espécies de tubarão, eu vivo em águas frias
ao redor de todo o mundo. Tenho um truque especial, consigo
manter meu corpo quente, até uns 14°C acima da temperatura
do mar, mas às vezes gosto de passar férias em um lugar mais
quente. Há 1000 anos atrás a gente adorava a costa de SC, de
acordo com alguns registros arqueológicos. Mas atualmente é
muito raro nos encontrar aí.

Carcharodon carcharias
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   Tem uma coisa que me deixa triste. Parece que os huma-
nos não gostam de mim e tenho sorte de estar vivo. Já
mataram quase todos meus amigos, nem sei dizer quantos
de nós ainda existem. Um cara fez um filme usando minha
imagem sem pedir autorização, e pior, ele me colocou num
papel de assassino. Acredita nisso? É um absurdo! Na
verdade pessoas não estão no meu cardápio, vocês têm um
gosto bem ruim, desculpe a sinceridade.
  Quando somos jovens comemos peixes, mas quando
crescemos precisamos de alimentos mais gordurosos. Na
água vocês ficam muito parecidos com nossas comidas. Eu
sei a diferença, mas alguns amigos se confundem e acabam
experimentando pessoas, não é maldade. Eles chegam aqui
super tristes contando o que aconteceu. Tem um pessoal
legal estudando a gente, eles estão tirando essa má fama
que temos e entendendo melhor nossa vida. Somos
misteriosos, não demos muitas informações ainda, mas aos
poucos vamos nos abrindo. Tomara que dê tempo de todos
vocês nos conhecerem e nos ajudarem a sobreviver antes de
desaparecermos de vez dos mares.Distribuição da espécie

Carcharodon carcharias
Texto: Vitor Reis (@cvitorreis)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

https://www.instagram.com/p/CAGlqG7gWIf/


Carcharhinus leucas

    Fala pessoal, tudo bem? Diferente do que estamos acostumados a
ver por aqui, hoje teremos uma memória póstuma minha. É que eu
sou aquele tubarãozinho que foi morto e torturado por banhistas no
dia 14/03/2021 na cidade Cascavel, no Ceará, por simplesmente estar
nadando tranquilo na minha própria casa. Um ato de crueldade sem
tamanho, mas que me dá a oportunidade de lembrar aos humanos
que, mesmo que ocorram algumas interações negativas entre a
gente, geralmente são fruto dos desequilíbrios ecológicos causados
por vocês mesmos. Que por sinal, jogaram pra gente a fama de vilão,
mas vou te contar hein? Logo vocês sapientes... Bom, eu vim aqui
pra dizer quem eu realmente sou.
    Eu sou o Carcharhinus leucas, mas pode chamar de cabeça-chata,
só que de chato só a cabeça, viu? Quem me conhece sabe que eu sou
top, mas não tope comigo não. Sou bem territorialista e fico bravo se
me sentir confrontado, tá pensando o que? O que é meu ninguém
tasca. Então anota aí: gosto de águas costeiras, até uns 150m, nas
regiões temperadas. Sendo que 30m é onde eu mostro minha
agilidade procurando meus quitutes.
    Sou um tubarão grandinho, chego até uns 3,5m. Sou o maior? Não,
mas sou parrudo. E para manter esse corpinho meus amigos, é
comida pra dentro. A minha galera come golfinho, peixe, tartaruga,
tubarões menores (até dos nossos, que a gente não é bobo), às vezes
até lixo. Vi na frente é nhaco mesmo. Além da comida, uma
maratona também cai bem, meu recorde é de 180km no dia.
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Distribuição da espécie
Carcharhinus leucas

  Minha forma geométrica favorita é o triângulo. Tenho uma nadadeira
dorsal bem triangular que é uma das minhas marcas registradas. Além dos
dentes superiores que também são uns triângulos bem lindinhos, mas são
diferentes dos de baixo, que são menorzinhos. A minha cabeça é largona,
mas o focinho galera, não rendeu muito, ficou curto e o apelido que colou
foi “cabeça-chata”. 
    Ah, os nossos filhotes já chegam fortinhos. Nascem no máximo 13, mas
com até 80cm de comprimento depois de passarem por uma gestação
vivípara, parecida com a dos humanos. As nossas mamis carregam a gente
por 11 meses e usam os estuários como berçários. A gente costuma nascer
na primavera ou no comecinho do verão. Quando a água começa a ficar
mais fria, a gente rala peito de lá irmão e vai pra um canto mais quentinho.
    Mas agora deixa eu contar dois fatos maneiros da gente. Primeiro que eu
tive notícias de um brother meu que um tempo atrás bateu lá em Manaus,
1300km acima do mar cara. Beleza que a gente gosta de um rio, até os
meus TubaBrothers acham estranho, mas esse aí deu um rolê grande, virou
uma lenda para nós. A outra é que, como todos sabem, a Austrália é Terra
de ninguém hahaha. Vez por outra tem um parente meu tentando sentar o
sarrafo em crocodilo, ou levando…
    Bom, sei que com meu nome parece que é sempre coisa ruim, mas hoje te
mostrei que eu sou legal. Então espalha pra galera e vem ajudar a cuidar de
mim, dos “TubaBrothers” e não esquece das raias menino, que são
elasmoboas também. Faloou. 
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Isistius brasiliensis

    Hey yo, apetitosos do meu coração, se preparem porque o
maluco do pedaço chegou!
   Eu me chamo Isistius brasiliensis, mas no submundo do
crime sou conhecido como tubarão-charuto ou, para os mais
íntimos, boquinha. E vai por mim: eu sou o crime, bicho! Não
há ninguém mais frio e calculista do que eu. Meus lindos
olhos verdes escondem minha característica mais marcante:
adoro tirar uma casquinha dos outros por aí. Literalmente
falando.
    Eu mordo e arranco pedaços inteiros dos corpos dos meus
alvos...enquanto eles ainda estão vivos! Quando eles se dão
conta NHAC!...Lá se foi um pedaço considerável. Aqui não
tem tempo ruim: tubarões, cetáceos e outros mamíferos
marinhos, peixes etc. Caiu na rede, o papai aqui mordeu. Eu
sou literalmente um maluco por pedaço.
   Sou muito bem adaptado para fazer isso. Ao longo do
tempo a evolução moldou minha boca de um jeito bem
eficaz quando o assunto é tirar um pedaço. Então, cair de
boca nas minhas vítimas não é uma tarefa nem um pouco
difícil.
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Distribuição da espécie
Isistius brasiliensis

  Quando não to mordiscando uma baleia por aí, estou
nadando para cima e para baixo no oceano, me alimentando
de presas menores como moluscos e crustáceos. Você pode
me encontrar tanto perto da superfície quanto 3 mil metros
abaixo dela. Tudo depende do horário em que você estiver
me procurando.
     Meu tamanho pode variar entre 40 a quase 60 centímetros.
Geralmente, as fêmeas da minha gangue são um pouco
maiores. Sim, dizem por aí que vivemos em gangues. Isso
porque às vezes é comum encontrarem várias marcas das
minhas mordidas em um único bicho.
    Outra coisa legal é que sou ovovivíparo. Isso significa que
primeiro nós crescemos dentro de ovos nas nossas mães e só
depois que completamos esse ciclo por lá é que saímos para
tocar o terror. Chegamos ao mundo em grupinhos de 6 a 7
danadinhos. 
    Meu estado de conservação não é tão preocupante. Dizem
que é porque sou feio, pequeno e difícil de achar. Dá para
dizer que meu império de mordiscadas se estende ao redor
do mundo todo, com exceção de águas frias para burro.
     Já aconteceu de acabar mordendo um humano, mas é raro.
Vocês têm um gosto ruim de dar dó.
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Carcharhinus brachyurus

    Oi pessoal! 
    Hoje chegou o dia de falar sobre minha pessoa aqui.
Sou o Carcharhinus brachyurus, também conhecido
como tubarão-cobre ou tubarão-baleeiro. Nado em
águas costeiras e rasas, com no máximo 145 metros de
profundidade, podendo, inclusive, adentrar em locais
dominados por água doce. Estamos presentes na maior
parte do mundo, só não gostamos de lugares com água
realmente muito fria.
    Minhas características físicas são as clássicas de um
tubarão respeitável, chego a 3,3 metros de
comprimento, dentes triangulares e afiados, olhos
arredondados e relativamente grandes. Tudo isso,
junto da minha natação rápida, me ajuda a capturar
peixes, inclusive outros tubas e raias, lulas e polvos.
Não posso esquecer do design da minha nadadeira
dorsal, é algo um tanto quanto sutil, mas ela se
diferencia por apresentar uma curvatura mais suave
na parte posterior.
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Distribuição da espécie
Carcharhinus brachyurus

    Os tubarões da minha espécie costumam viver cerca de 30
anos, porém o crescimento é um dos mais lentos entre os
tubas da minha família, os Carcharhinidae, implicando em
uma maturidade sexual atingida tardiamente, aos 16 anos.
Além disso, a gestação pode durar de 12 a 21 meses, gerando
entre 7 e 26 filhotes filhotes em um ciclo de reprodução que
ocorre a cada 2 anos. Os filhotes nascem em locais protegidos
na costa, onde vivem até atingir um tamanho razoável para
poder explorar águas mais perigosas no oceano. 
    Por sermos costeiros, estamos constantemente em contato
com a pesca, ganhando o apelido de cação e virando comida
de humano, um fim realmente lamentável para mim e para
várias outras espécies de tubas. Normalmente vivemos
sozinhos, mas às vezes dá vontade de reunir a galera, então
nos juntamos em grandes cardumes de centenas de tubarões,
principalmente quando tem muita comida em algum lugar
desse oceano que chamamos de casa.
   Senhores tubarões, hoje foi meu dia, amanhã será o seu.
Então você, humano, que está lendo sobre mim, fica esperto
que logo vem mais um depoimento de algum amigo meu,
contando sobre outra espécie legal de elasmobrânquio.
Fiquem bem e amem os tubarões pela saúde do oceano!
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Pseudocarcharias kamoharai

   Senhoras e senhores buenas tardes, buenas notches!!
Me chamo Pseudocarcharias kamoharai mas os mais
íntimos me chamam de tubarão-crocodilo. Eu não sou
muito de ficar perto da costa não, então podem me
encontrar mais no alto-mar, desde a superfície até uma
profundidade de uns 600 metros. Tenho olhos grandes
provavelmente por ter hábitos mais ligados ao escuro,
tanto é que de dia eu vou para o fundo do mar e de noite
subo a superfície. Estamos distribuídos por todos os
oceanos tropicais e raramente por regiões subtropicais.
   Nossa espécie é ovovivípara, ou seja, nos desenvolve-
mos dentro do corpo da nossa mãe até a hora de nascer e
lá ficamos dentro de cápsulas. Em alguns dos embriões
essa cápsula é rompida, então os indivíduos que estavam
lá que se alimentavam pelo saco vitelínico passam a se
alimentar de ovos e óvulos não fecundados (pois nossa
mãe continua ovulando). Nossos filhotes nascem em
torno de 40cm e por esse fato de alguns ovos serem
ingeridos, somente 1 ou 2 normalmente nascem. Ah e já ia
me esquecendo que acredita-se que nossa espécie possa
se reproduzir o ano todo por não termos uma
sazonalidade reprodutiva.
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Distribuição da espécie
Pseudocarcharias kamoharai

   Minha espécie é bem pequena se comparada com os tubarões
mais conhecidos, tipo o tubarão-branco, os machos chegam a até
1,10m e as fêmeas a 1,20m.
    Nossos hábitos alimentares são pouco conhecidos, mas acredi-
ta-se que se baseia em peixes ósseos, lulas e camarões. Algo legal
é que nossa mandíbula se projeta a uma distância considerável
da nossa cabeça, não chega a ser como o famoso tubarão-duende
mas é o que temos.
   De acordo com estudos realizados, parece que existe um alto
fluxo genético em toda a área em que estamos presentes, ou seja,
trata-se provavelmente de uma única população. Porém, como
somos muito capturados “sem querer” como fauna
acompanhante ("bycatch") de outras pescarias, nossa diversidade
genética está extremamente baixa. Isso é muito preocupante,
pois apesar de estarmos classificados com baixo risco de extinção
(LC) pela IUCN, nosso potencial evolutivo e, dessa forma, a nossa
capacidade de lidar com alterações ambientais é também muito
baixa, podendo nos levar a um maior risco de extinção.
    Então por favor tenham cuidado com a pesca de nossa espécie
e de outras, apesar da diferença do nível de perigo de extinção,
todos estamos suscetíveis a isso. Assim me despeço de vocês com
esse apelo pela nossa conservação e de todos os elasmoamigues!
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Carcharhinus acronotus

   Oiii, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o
tubarão-de-focinho-preto, ou cação-flamengo, sabe
aquele clube do Rio de Janeiro de mesmo nome?
Então, homenagem à mim (é brincadeira, gente).
Agora deixa eu ir direto ao assunto, tenho que fugir
de tanta coisa nesse marzão que nunca sobra tempo
pra NADA.
   Tô com tanto medo de virar comida que vocês
devem ter notado que eu não falei ainda sobre minha
marca mais notável, vou deixar algumas fotos minhas
aqui pra vocês se apaixonarem pela mancha na ponta
do meu focinho, uma mancha tão marcante que até
definiu um dos meus nomes, não é mesmo?
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Distribuição da espécie
Carcharhinus acronotus

    Vocês podem me encontrar na plataforma continental
junto a areia e em ambientes rochosos-recifais, desde o
Uruguai até o estado da Carolina do Norte nos Estados
Unidos, incluindo o golfo do México e o mar do Caribe. Mas
eu peço pra vocês me deixarem quieto no meu cantinho, é
sério, não aguento mais fugir de redes de pesca e de anzóis
de pesca esportiva e ainda tenho que fugir de tubarões
maiores que eu. Pois é, em alguns lugares sou pescado
para virar uma iguaria culinária, em outros, me pescam
por lazer, fora que tenho que me livrar de tubarões
maiores do que eu, não é fácil. Ahh, por falar em tamanho,
eu chego a medir 2 metros de comprimento, minha
maturidade sexual chega em média com 1,15 metros, eu
sou vivíparo e tenho de 3 a 6 filhotes por gestação, porém
geralmente são 4.
    Bom, o papo tá muito legal, mas já falei tanto em virar
comida que chegou a dar fome, vou aproveitar a deixa e ir
procurar meu prato favorito, sabe, né? Eu adoro peixes
menores e até alguns polvos deliciosos. A gente se vê por
aí, espero. Fuiiii.
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Hexanchus griseus

    Fala galera, beleza? Vocês estão ligados que nós tubarões
somos um grupo de espécies que habitam o planeta há
centenas de milhões de anos, né não? Mas por que eu to
dizendo isso? “Deixa eu me apresentar, pois eu NÃO acabei de
chegar”, sou o Hexanchus griseus, o tubarão-de-seis-guelras, e
sou considerado pelos primatas bípedes da superfície como um
exemplo de espécie significativamente mais primitiva. Eu e os
outros da minha ordem somos muito semelhantes às formas
fósseis ancestrais que datam do período Triássico (~200
milhões de anos atrás), inclusive na dentição. Uns dentes
similares aos meus datando do Devoniano (419-358 milhões de
anos atrás) foram encontrados na Antártida e na Austrália,
indicando que possivelmente, membros ancestrais da minha
ordem teriam sobrevivido à grande extinção do Permiano-
Triássico. Louco como nós tubarões lentamente mudamos
nossa forma ao longo do tempo evolutivo não?
    Mas chega de falar de velharias, vamos falar de mim e dos
meus hobbies pode ser? Olha que chique, meu nome Hexanchus
é derivado do grego “Exa” que significa seis e “Ankos” que
significa brânquias. O nome griseus é derivado do latim, que
significa cinza. Já sabes uma das coisas marcantes que me
separam do resto dos tubas agora não? Eu possuo seis
aberturas branquiais ao invés da maioria, que possui cinco.
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    Outras duas características que me distinguem dos outros tubas
são a presença de apenas uma nadadeira dorsal, e seis dentes em
forma de serra em cada lado da mandíbula inferior e nove dentes
menores, serrilhados e com uma única cúspide em cada lado da
mandíbula superior. A minha cabeça é grande e arredondada para
pontiaguda, parecida com uma lâmina sem corte, por isso que meu
nome comum em inglês é “bluntnose sixgill shark”.
   O que um cara ancestral como eu curte fazer no dia-a-dia, você
pode se perguntar? Eu gosto de praticamente todos os oceanos, de
temperados e tropicais ao redor do mundo. Mas minha vibe, ou meu
habitat, é curtir umas águas mais de profundidade (até 2.000
metros) durante o período de luz solar, mas chegando próximo da
superfície ou águas rasas a noite pra bater aquela jantinha, e já
aproveitar o luar né não?
    O que tem no meu menu, tu podes estar se perguntando: grandes
peixes ósseos e cartilaginosos, como linguado, bacalhau, lampreias,
quimeras, tubarões de menor porte e raias. Tem que comer coisas
grandes pra sustentar um cara igual a eu não? Porque o tamanho
máximo que a minha espécie chega é de 4.8 m (comendo bem né), e
o tamanho médio é de 3 m. Fora isso, os primatas bípedes pouco
sabem sobre hábitos migratórios e comportamentais da minha
espécie, mas eles observaram que sou uma espécie de hábitos mais
solitários.
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Distribuição da espécie
Hexanchus griseus
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    Mas galera, papo sério agora, vocês sabem que nós tubas somos
muito ameaçados por conta das nossas características biológicas e
fisiológicas única? Pegue por exemplo a minha espécie, é estimado
que os machos chegam à maturidade sexual entre 11 a 14 anos e
de 18 a 35 anos para as fêmeas. A longevidade da espécie é
estimada em 80 anos. Nossa reprodução é por ovoviparidade; os
ovos eclodem dentro do corpo com os embriões permanecendo no
corpo da fêmea até o final da gestação. Após um longo período de
gestação, nasce uma ninhada bem grande até para uma tuba, de
22 a 108. Mas este número de filhotes não é o suficiente para fazer
com que nossa espécie suporte a pressão de pesca (direcionada e
acidental) que já levou ao esgotamento das populações regionais
de muitos lugares. 
    Então por favor, respeitem a mim como uma espécie senhoria e
ancestral deste lindo planetinha azul que nós dividimos com vocês,
primatas bípedes, nossos ancestrais já rondavam os mares
enquanto vocês mamíferos nem sonhavam em existir! Beijos do
vovô-tubarão, a gente se vê por aí se vocês tiverem a sorte de
mergulharem comigo, mas eu sou tímido e posso me esconder se
ver vocês hehehe.
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Heptranchias perlo

   Salve Meu Povo Kiridiu! Maravilha? Eu tô aqui por
hora, mas não sei até quando...já estou próximo da
ameaça de extinção mesmo sem ser muito conhecido.
Então vou aproveitar a deixa do Projeto aqui e contar
minha breve estorinha.
   Sou o tubarão-de-sete-guelras, Heptranchias perlo e,
assim como meu brother, cação-bruxa, o Notorynchus
cepedianus, somos os “reis das guelras”. Ninguém tem
mais que nós, ehehehe. Mas minhas particularidades
não param por aí, saca só os meus dentes na foto:
além de bem diferentes dos outros tubas, os da maxila
de baixo são bem diferentes da superior. Isso é
maneiro, pois posso comer uma infinidade de coisas
diferentes tanto no mundão das profundidades quanto
também perto da superfície, já que vivo desde 0 a
1000m de profundidade, com preferência entre 100 e
400m.
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Distribuição da espécie
Heptranchias perlo

   Tá legal, percebi que você sacou meu lindo olhão verde
fluorescente também. A galera pira nele na balada das
profundezas!!!! Ah, e também só tenho uma nadadeira
dorsal.
   Eu não fico tão grande, até uns 1,4m e as mamas-seven
parem de 6 a 23 filhotes a cada 2 anos. Ficamos de 9 a 12
meses no barrigão delas dentro de umas capsulazinhas
nos alimentando de vitelo e aí vamos pra vida exterior
prontinhos.
 Como a pesca tá indo cada vez mais fundo,
principalmente com arrastão, as nossas populações
estão declinando, pois nossa reposição via reprodução é
lenta como percebem.
  Bom, espero que me deixem ainda exercer minha
função ecológica. E você, gostou? Compartilhe e ajude os
elasmos. Até breve!!!
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Carcharhinus isodon

  Fala galera, beleza? Me chamo tubarão-dente-de-
agulha, ou Carcharhinus isodon. A escolha do meu nome
é bastante auto-explicativo né? Mas, se fosse pra
montar um perfil no 'tinder', eu me definiria como um
carinha energético e ágil, de pequeno a médio porte
(máximo de 1,9m), com corpo delgado e aerodinâmico.
Sou um cara narigudo, meu focinho é longo e pontudo.
Eu gosto de frequentar mares costeiros, praias, baías e
estuários, em águas rasas (até 20m) e meu negócio
mesmo é caçar em grupo (cardumes). Ainda bem que
esse negócio de pandemia e isolamento social não é
preciso aqui no mundo marinho, se não eu me lascava.
  Somos vivíparos placentários, pois no começo da
gestação, os ovos são nutridos por vitelo através do
saco vitelínico, mas depois de 15 semanas no útero da
tubaroa, esse saco se invagina com a parede uterina
formando uma conexão como se fosse o cordão
umbilical.
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Distribuição da espécie
Carcharhinus isodon

    Minha espécie ocorre (ocorria) na costa leste do Atlântico, da
Carolina do Norte (EUA) até o Sul do Brasil e Uruguai. Alguns
familiares meus que moram na Flórida possuem olhos verdes,
sabia? Esses devem fazer sucesso nos aplicativos de namoro.
Eu gosto de águas quentes (22-28°C) e meus pratos favoritos
são aqueles peixes ósseos clássicos e polvos e lulas, os quais
meus dentes de agulha vem bem a calhar pra caçar esses
bichos que são rápidos.
  Apesar da IUCN me classificar com grau de ameaça pouco
preocupante, desde 2014 somos considerados extintos no
Brasil, acredita? Há mais de 40 anos foi a última captura no
Atlântico Sul. Além disso, a minha espécie atinge maturidade
sexual (quando começa a ter filhotes) em 4 ou 5 anos! Isso é
tempo demais. Se começarmos a ser pescados com
intensidade lá no Norte, nossas populações podem não resistir
como ocorreu aqui.
  E você, já me conhecia? Compartilha aí o meu perfil do
"tinder" pra poder ajudar na conservação e para que mais
pessoas possam me conhecer já que só estou em figurinhas
por aqui!
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Mitsukurina owstoni

   Eu me chamo Mitsukurina owstoni, mas sou conhecido
por aí como tubarão-duende. Antes que você me chame de
feio e horroroso, por favor, considere que eu também
tenho sentimentos. Imagina se toda vez que uma pessoa
te visse ela exclamasse "nossa, mas que coisa feia!".
Chato, né? Eu não sou feio, sou um bonito experimental.
   Sou o único membro vivo do meu gênero e tenho um
parentesco meio distante com o tubarão-branco. Cê
jamais imaginaria isso né? Ele é todo grandão e rawr e eu
sou todo o primo emo alternativo experimental da família. 
  Falando nisso: tenho a habilidade de projetar minha
mandíbula para frente como se fosse um estilingue cheio
de dentes. Isso acabou virando minha marca registrada.
Quando vejo uma presa e uma oportunidade de bater um
rango PLEC! simplesmente jogo minha bocona para frente
como um desses aliens da ficção científica. Quando não
estou caçando, ela fica normal, como a de outros
tubarões. Não sou o único tubarão que faz isso, mas
definitivamente sou o que faz isso do jeito mais esquisito.

Texto: Aly Cavalcante (@cavalcantealy)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias148

https://www.instagram.com/p/CKfAC6mB9dw/
https://www.instagram.com/p/CFNvUKPnyVu/


Distribuição da espécie
Mitsukurina owstoni

   Costumo viver em mares profundos ao redor do mundo,
principalmente em cânions submarinos que podem chegar até
1500m de profundidade. Sou um dos maiores elasmobrânquios
que vivem nessas regiões! Tem registros de amigos meus que
chegaram a ter 4 metros, contando da ponta do focinho até a
ponta da nadadeira caudal! Recentemente, pesquisadores
brasileiros descobriram que posso viver até os 60 anos e que
vou ficar pronto para me reproduzir só lá pelos 16.
   Meu estado de conservação é pouco preocupante, isso
porque felizmente vivo em lugares que vocês, humanos, não
podem explorar com tanta facilidade. Sou uma criatura bem
rara de ser avistada (tipo, duendes) o que acaba levando vocês
a saberem bem pouco sobre minha biologia. Continuo sendo
um mistério para cientistas que trabalham com vida marinha,
mas vira e mexe eu vou parar por acidente em um barco ou
sou visto por aquelas câmeras submarinas que exploram as
profundezas do oceano.
   Apesar da minha aparência e habilidade de morder à
distância, não sou um risco para ninguém que não seja um
peixe distraído ou uma lula desatenta.
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Echinorhinus brucus

  Olá queridos, como estão? Aqui quem vos fala é o
Echinorhinus brucus. Também me chamam de tubarão-
espinhoso graças aos dentículos dérmicos afiados que
recobrem meu corpo. Sou um tubarão raro, grande e lento que
habita as plataformas continentais e insulares, além de
regiões próximas. Só que pra me achar você tem que ser
profundo, sacou? Eu posso ser encontrado por aí entre 10-
900m de profundidade, mas normalmente eu tô entre os 350-
900m. A verdade é que não costumamos ter muita interação
porque eu fico lá no fundo e felizmente vocês não me pescam
muito, mas não se esqueçam de mim não.
    A minha espécie costuma atingir os 2,00m de comprimento,
mas já tiveram alguns de 3,10m e 136kg nadando por esse
marzão. Temos uma pele fina e delicada que costuma ter cores
em cinza-púrpura escura a marrom na parte dorsal, enquanto
a ventral é mais pálida tendendo ao branco. As laterais e as
costas podem ter manchas escuras. Além dessa diversidade de
cores, temos dentículos dérmicos brancos espalhados pelo
nosso corpo de forma não regular. Eles podem formar placas
quando muito juntinhos também. Tenho um focinho curto pra
esse corpão robusto. 
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Distribuição da espécie
Echinorhinus brucus

    Eu sei que falou em tubarão já pensam logo naquela nadadeira
dorsal grandona, mas isso é a fama de Hollywood, porque nem todo
mundo tem. Eu mesmo tenho duas pequenas que ficam juntas mais
lá atrás do corpo.
   Nós somos ovovivíparos e quando vamos pro mundo é logo em
ninhadas de 15-26 filhotes, que nascem com cerca de 40-50cm, sendo
que nossos embriões costumam ter mais de um quilo. Os
pesquisadores não sabem muito sobre o nosso ciclo de vida, devido à
existirem apenas registros esporádicos e geralmente solitários da
gente pelo mundo afora. Mesmo assim acreditam que somos uma
espécie de crescimento lento e maturação tardia. Podem não saber
da nossa vida, mas da comida estão por dentro. Os dentes curvados
em direção aos cantos da mandíbula formam como se fosse uma
lâmina de corte que auxilia na alimentação. Nos alimentamos de
peixes ósseos, caranguejos e até tubarões menores, mas quando
tem peixe e tubarão maior na área, é “nadadeiras pra que te
quero”... se der bobeira, lá vai a gente sendo predado. 
    Temos cara de diferentão, mas assim como a maioria dos primos
tubas, também estamos tendo perdas na nossa população que não
conseguimos superar. Não somos muito pesados, mas vez ou outra
viramos farinha de peixe ou somos usados na medicina tradicional
no sul da África. Então fica de olho na gente e não me deixa sumir.
Vamos continuar protegendo a família!! Beijos galera, por hoje é isso.
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Carcharhinus obscurus

    Fala pessoal, aqui quem fala é o Carcharinus obscurus,
mais conhecido como tubarão-fidalgo e eu vou contar um
pouquinho sobre minha espécie para vocês.
    Nós podemos chegar até 4 metros de comprimento e
viver até 35 anos, para vocês verem, enquanto os
humanos entram na crise de meia idade, nós já estamos
na nossa velhice.
   Gostamos de águas mais fresquinhas, por isso somos
encontrados em águas tropicais e subtropicais a cerca de
até 400 metros de profundidade. Temos um forte hábito
migratório, nos movendo para o norte nos meses mais
quentes do verão e nós voltamos para o sul quando a água
dá aquela esfriada, e assim vou vivendo, deixando a
temperatura me levar.
    Outro fato interessante sobre nossa espécie é que nós,
adultos, não gostamos de águas com baixa salinidade,
mas os nossos adolescentes, para contrariar como
sempre, vivem nessas áreas.
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Distribuição da espécie
Carcharinus obscurus

    Nós comemos uma grande variedade de peixes ósseos que
vivem em diferentes profundidades e locais, como por
exemplo, a barracuda, sardinhas, alguns tipos de tubarões,
como os cações-anjo e inclusive a famosa tainha.
 Somos uma espécie vivípara, ou seja, nossos filhos
permanecem dentro da mãe até o momento de nascer, e
são alimentados pelo vitelo que é fornecido pela mãe
através de algo muito parecido com uma placenta. Podemos
ter de 3 a 14 filhotes por ninhada e nossas mamães ficam
grávidas mais ou menos pelo mesmo tempo que as
humanas, ou seja uns 8 ou 9 meses em média.
   Apesar de parecer ter muitos filhotes e assim ser mais fá-
cil manter a família grande, estou em perigo de extinção no
Brasil, devido a diferentes tipos de pesca atrás da minha
carne, fígado e outras partes do meu corpitcho amplamente
comercializados. Além disso, algumas outras espécies como
o tubarão-branco e o tubarão-tigre comem nossos filhotes,
não por maldade poxa, eles ajudam a controlar nossa
população, mas a predação humana se continuar do jeito
que está, irá nos levar a extinção juntamente com eles.
   Então estou aqui contando com vocês para ajudar com a
nossa conservação. Até a próxima pessoal!
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Carcharhinus brevipinna

  Olá galera! Eu sou o Carcharhinus brevipinna, mais
conhecido como tubarão-galha-preta. Existe um parceiro
meu que tem o mesmo apelido, o Carcharhinus limbatus,
mas pra não nos confundir é só se atentar ao nosso
focinho mais longo e pontudo do que o do parça aí. Outro
cuidado é que as pontas das nossas nadadeiras podem
não ser totalmente escuras quando somos neonatos ou
juvenis. Eu sou bastante conhecido pelos saltos giratórios
que dou para fora da água, ficam até espalhando por aí
que quero me exibir, mas não é nada disso! Eu não
gastaria tanta energia à toa. Esses saltos tem um objetivo
importante: capturar minhas presas favoritas, os peixes.
Além deles, também curtimos comer lulas, polvos e até
pequenos tubarões. Quando a fome bate, ninguém é
páreo pra nossa estratégia de caça!
    As fêmeas da nossa espécie podem chegar aos 2,8m,
enquanto os machos medem até 2,3m. Estamos
amplamente distribuídos pelos mares subtropicais e
podemos nadar até os 100 metros de profundidade. 
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Distribuição da espécie
Carcharhinus brevipinna

   Somos uma espécie migratória, gostamos de navegar pelos
oceanos em busca dos melhores alimentos, mas pra ter nossos
filhotes somos mais prudentes e preferimos estar próximos à
costa. Afinal, as fêmeas da nossa espécie dão a luz a um número
reduzido de filhotes (de 2 a 15/gestação anual), sendo assim,
proteger nossos bebês de predadores e das redes de pesca é tão
importante quanto nos alimentarmos. Isso se chama garantir a
sobrevivência das próximas gerações :) 
    E falando em pesca, é sempre aquela mesma história. Minha
espécie é capturada por redes e espinhéis, principalmente como
fauna acompanhante, ou seja, nós não somos o foco da
pescaria. Nossa carne não tem muito valor comercial, mas eles
sempre aproveitam pra comercializar nossas nadadeiras, que
tem alto valor na culinária asiática. Por isso, de acordo com a
IUCN, estamos classificados como vulneráveis a extinção no
Brasil. Nada fácil essa vida de tubarão. 
    Por hoje é isso pessoal, preciso voltar para meus compromis-
sos diários, vulgo alimentação, reprodução e sobrevivência.
Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre minha
espécie, compartilhe minha história com seus amigos, seu
apoio é muito importante para nossa conservação!
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Carcharhinus limbatus

    E aí galerinhaa, tudo certo com vocês? Antes de tudo, quero
me apresentar aqui, vocês me conhecem como tubarão galha-
preta ou para os mais perfeccionistas eu sou o Carcharhinus
limbatus, mas eu prefiro ser conhecido como o rei das costas
ou regiões onde os oceanos não são tão profundos e eu posso
provar. Por mais que os outros tubarões não concordem, com
toda certeza eu sou o mais bonito, principalmente pelo
charme das minhas barbatanas, que possuem nas suas
extremidades uma coloração mais escura e por isso vocês nos
chamam de galha-preta.
   Como já dito anteriormente, eu vivo minha vida em águas
mais rasas, dificilmente ultrapassando os 30m de
profundidade. Adoramos águas quentinhas, por isso estamos
sempre migrando entre as regiões dos mares para estarmos
no local em que a temperatura nos parece melhor. O solzinho
realça as minhas cores poxa, que aliás variam entre um cinza
ou marrom acinzentado na parte das nossas costas, porém
nossa barriga é branca que é padrão em todos pra ajudar na
nossa camuflagem de quem está nos olhando por baixo. Além
do mais, eu vivo em boa parte do mundo, como nas Américas,
costa da África e na Oceania. E aee já estão convencidos que
eu sou o rei? Ainda não? Então pera aee, continuem lendo.
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Distribuição da espécie
Carcharhinus limbatus

    Podemos chegar a medir até uns 2,5m e vivemos naturalmente de 12 a 15
anos e eu sei que pode parecer pouco, mas é que nós vivemos a vida
enlouquecidamente pô, somos extremamente agitados e velozes ao nadar.
Curtimos a companhia uns dos outros, por isso vocês facilmente avistam a
nossa galera em grupo (vocês chamam de cardumes) na superfície. Ainda
não estão satisfeitos?? Então eu vou apelar mesmo.
    Vocês estão ligados na 'Free Willy'? Aposto que já imaginaram até a capa
do filme, dela pulando… deixa eu te falar daquele salto lá? Pura cópia meu
irmão e da mais barata ainda, eu que sou o saltador de verdade e digo mais,
além de saltar eu ainda consigo girar, cê tá maluco, eu sou com certeza o rei.
Agora que eu convenci vocês, vou explicar porque que a gente faz o que faz.
    Gostamos de andar em cardumes, porque usamos isso como estratégia de
alimentação, que podem variar entre diversos peixes, cefalópodes (lulas e
polvos) e crustáceos (camarão, caranguejo) e por isso saltamos para fora
d’água também. 
   Nossas mães possuem 'placenta', mecanismo parecido com a de vocês,
podendo ter até 10 filhotes por ninhada e a gestação dura de 10 a 12 meses.
Antes do nosso nascimento as nossas mães se mudam para mais perto da
costa e então nós nascemos, entre o final da primavera e o início do verão.
Quando atingem uns 4 ou 5 anos de idade os machos chegam a vida adulta,
porém nossas fêmeas podem demorar de 6 a 7 anos e a partir daí que
fazemos tudo que eu contei já. E é isso, espero que tenham curtido a
conversa galera, e não se esqueçam: agora vocês sabem quem é o rei
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Scyliorhinus haeckelii

   Hey Homo sapiens de nada!!! Sabia que também tem
gato no fundo do mar?
  Sou uma das espécies de tubarão-gato, no caso, o
tubarão-gato-de-pintas-negras de nome bem
complicado, Scyliorhinus haeckelii. Assim como os
outros gatunos tubarões, estou sempre em contato
com o ambiente rochoso e/ou recifal.
  Olha, tava uma baita dificuldade entender nosso
grupo de gatunos aqui do Brasil, mas, principalmente,
graças aos estudos da Karla Soares (@kdasoares) e
seus colaboradores, a coisa andou um tanto. Tá claro
agora que nossa espécie está entre o Axé e “nuestros
hermanos”. 
    Não foi fácil distinguir as espécies e um dos motivos
é sobre a variedade de padrões de cores que temos.
Saca só a foto dos meus primos haeckeliis!!! Bonitões,
né? Achava que meu apelido veio de graça? Temos
muitas pintinhas charmosas, como podem ver, e umas
faixas escuras (7 a 8) rolam também, mesmo nos mais
branquinhos. 

Texto: Renato Freitas (@renato.hajenius)   |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias158

http://www.iucnssg.org/iucnredlist.html
https://www.instagram.com/kdasoares/
https://www.instagram.com/p/CUQo0mxrymh/


Distribuição da espécie
Scyliorhinus haeckelii

   Agora, uma curiosidade é que tem umas diferencinhas em
tipos e quantidades em algumas regiões dos nossos
corpitchos entre meninos e meninas.
  Ficamos entre os 30 e 400m de profundidade, comemos
peixinhos e invertebradozinhos, porque somos
pequenininhos. Meu tio alcançou os fantásticos 57cm
    Viu, mas dando um pequeno 'spoiler', o pessoal do LABITEL,
como vocês sabem, fazem um estudo sobre aspectos de
sazonalidade e diversidade de cápsulas ovígeras (os ovos) de
raias monitorando as praias de Floripa e aí...Pasmem!!!!
Encontraram um conglomerado de 8 ovinhos da minha
espécie. “Coza max quirida”, como diriam aqui em Floripa. As
mamatubas colocam até uns 13 ovinhos todos juntinhos e
isso pode ser considerado um cuidado parental.
  Olha gente, meu estado de conservação é incerto, pois
ninguém sabe se nossas populações estão diminuindo. Mas
não duvidamos da coisa estar degringolando, pois vemos
muitos familiares sendo pescados.
   Gostou da minha historinha? Compartilha aí para ajudar na
conservação.
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   Meu nome é Lamna nasus, artisticamente conhecido
como tubarão-golfinho. Alguns por aí me chamam até
mesmo de cação-atum, cação-bonito ou barrilote.   
   Geralmente, as mamães da nossa galera dão a luz
entre 1 e 5 figurinhas carimbadas como eu, e leva uns 9
meses até nascer. Esse é o tempo necessário para eu
me desenvolver e já nascer pronto para botar fogo no
parquinho com meus poderosos 70cm. Só que a vida
não começa muito fácil para mim. Só dela ter
começado eu já me sinto abençoado. 
    Isso é porque para nascer, eu preciso literalmente me
desenvolver rápido no útero da minha mamãe. Por lá,
vencem os barrilotezinhos que se desenvolverem
primeiro. Os outros ovos que dormem no ponto viram
comida de tubarão. Não é exagero. Eu sei, eu sei,
pesado demais, não avisei vocês que ia ficar tão
trágico. Mas o que seria a vida de um artista sem
tragédia, não é mesmo? Lamna nasus
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   Não gosto de águas nem muito frias nem muito quentes,
zero grau para mim está ótimo. Brincadeira. Eu gosto
mesmo é de fazer minhas turnês por água mais geladas,
geralmente abaixo de 18°C. Inclusive, uma das minhas
principais exigências no camarim é essa. Dou meu show
ao redor do mundo todo, navegando pelas águas do
Atlântico Sul ao Atlântico Norte, e dando umas bandas lá
pelo Sul do Pacífico e do Índico também. Aqui no Brasil, a
probabilidade maior é você me encontrar desde o Rio de
Janeiro até o Rio Grande do Sul. Mas eu já gravei clipe em
lugares lá do Nordeste também.
    Posso crescer até 3,5m, mas isso depende de qual região
você estiver prestigiando uma apresentação minha.
Geralmente, sou bem maior quando tô lá pelo Atlântico
Norte. Para manter esse corpinho atlético, eu preciso
comer bastante. Minha dieta se restringe basicamente a
peixes e cefalópodes, que é um nome gourmet para
polvos, lulas e sépias. Não vou negar, eu adoro um sushi,
principalmente se eu tiver que nadar atrás dele.  
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Distribuição da espécie
Lamna nasus
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  A verdade é que apesar de ser um tubartista
talentoso, você não deve ter ouvido falar muito de
mim. Fico um pouco frustrado com isso. Eu sou da
mesma família que o tubarão-branco, aquele
elasmotrouxa metido (só porque fez um filme com o
Spielberg se acha o bonzão). Mas eu também sou
importante, e assim como meu primo mais famoso, as
coisas não tão legais para mim. Minha existência tá
bem ameaçada, principalmente porque ao longo das
minhas turnês uma galera da espécie de vocês se
empenha bastante em tentar arrancar um pedaço de
mim. Cada dia que passa, meus shows vão ficando cada
vez menos frequentes, até um dia que eu me cansar e
desaparecer de vez.
     Mas até lá, conto com ajuda de muitos de vocês para
ganhar uma estrela no litoral da fama. Hater e falador
sempre existiram, mas essa galera é mesmo tudo um
bando de clasper no...Enfim, a gente se vê por aí. 
     Até mais e obrigado pelos peixes.
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    Oioi pessoal, tudo bem, tudo legal?
   Aqui é o tubarão-lagarto ou, se preferir, tubarão-cauda-
de-serra, cientificamente conhecido como Galeus
mincaronei. Não sou um tuba dos grandões, pois o
tamanho máximo de minha espécie está na casa dos 42cm.
Meu corpo segue o padrão básico, sendo fusiforme com
coloração marrom e apresentando diversas manchas em
um tom um pouco mais escuro. Isso se deve ao processo
evolutivo no meu habitat favorito: recifes em águas de
430m de profundidade, local onde já não há luz, porém
está repleto de corais duros, algumas esponjas e outros
organismos.
  Em águas profundas a temperatura sempre é mais
reduzida, minha preferência é por algo em torno de 15°C.
Já ia me esquecendo de comentar, mas sou um legítimo
brasileiro! É isso mesmo, só me encontraram presente nas
costas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
então vocês já podem contar vantagem na próxima
conversa com os amigos. Galeus mincaronei
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  Com uma distribuição tão reduzida, minha classificação
quanto ao risco de extinção é dita como “vulnerável”, porém
muito precisa ser descoberto sobre mim para que
informações mais precisas sejam obtidas.
 Minha reprodução ocorre no famoso sistema de
ovoviviparidade, no qual o ovinho fica no interior da mamãe.
Como a vida não está fácil pra ninguém, nascem de 5 a 6
filhotes por evento reprodutivo, isso se torna um problema
técnico quando as ameaças aumentam. Para você ter noção,
alguns modelos matemáticos conseguiram estimar que leva
um tempo de pelo menos 14 anos para nossa população
dobrar de tamanho, isso com tudo funcionando
perfeitamente e sem nenhum indivíduo ser retirado do
ambiente de forma não natural.
    É muito comum frotas pesqueiras de lula me capturarem,
elas atuam bem onde eu vivo e infelizmente esse é um risco
que corro todos os dias. Os pesquisadores ainda não sabem
nadinha sobre meu comportamento, o que também me deixa
um pouco preocupado. Não sou dos tubarões mais
misteriosos, talvez minha localidade no mundo precise de
um foco a mais nas pesquisas com tubas e raias pra eu me
tornar mais uma das celebridade do Atlântico sul.Distribuição da espécie

Galeus mincaronei
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Etmopterus spp.

    Fala, povo da superfície, tudo bem com vocês? Muito prazer,
eu venho falar pelas 5 espécies popularmente conhecidas
como tubarão-lanterna ou tubarão-vagalume: Etmopterus
bigelowi, E. gracilispinis, E. granulosus, E. hillianus e E. lucifer. 
    Nós, Etmopterus, somos tubarões pequenos, podendo variar
entre 35cm e 76cm. Temos colorações bem escuras, variando
entre tons de marrom, azul, cinza e preto. Por sermos muito
parecidos, é difícil de diferenciar a gente, mas, quando em
dúvida, é só olhar nossos dentículos dérmicos. 
  Somos criaturas da noite, bem dark mesmo. A gente faz
aquelas chamadas “migrações verticais”, indo mais pertinho
da superfície quando anoitece e voltando pro fundo quando o
sol aparece. O quão fundo? Meu filho, a gente pode chegar a ir
de 70m atééé mais de 1600m. A gente gosta de comer um
pouco de tudo lá embaixo, sabe? Peixe, cefalópode, molusco,
camarão… Não tem discriminação, comida é comida.
    Ah, e nós gostamos de andar em bando hein. E é aí que entra
a melhor parte, que deu origem ao nosso nome: A gente
BRILHA no escuro!! Foi bem isso aí que você leu! 
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Distribuição da espécie
Etmopterus granulosus

   Nós somos alguns dos poucos tubarões capazes de produzir
bioluminescência! Se acredita que a gente use esse corpitcho
brilhoso pra se comunicar e se achar na infinita escuridão das
profundezas. 
     Inclusive, queria me desculpar pelo meu atraso aqui. Quando o
povo do Desmitificando me convidou, eu fui pedir informação de
como chegar até a superfície e me falaram “é só seguir as estrelas,
aqueles pontinhos de luz lá em cima. Segue reto toda vida que você
chega lá”. E não é que eu fiquei seguindo um parceiro meu esse
tempo todo? É difícil ser lindo né? 
  Nós somos todos ovovivíparos, então nossos filhotes se
desenvolvem em ovos dentro da mãe e eclodem lá mesmo. A gente
pode ter entre 4 e 13 tubarõezinhos por ninhada, mas ainda faltam
dados sobre a nossa espécie. Felizmente, todos nós estamos
classificados como “pouco preocupante” em termos de risco de
extinção pela IUCN, por não termos uso pra vocês, criaturinhas da
superfície e por conseguirmos escapar bem das redes de arrasto, que
não chegam tão fundo quanto os lanternas. Mas, essa situação pode
mudar a qualquer momento, já que vocês estão pescando cada vez
mais fundo… 
     Bom, acho que já vou indo, está tarde. Como já dizia o grande
cantor Shark Cobain, “o sol se foi, mas eu tenho uma luz”
(literalmente). Compartilha nossa história pra dar uma “iluminada”
no dia de todo mundo! 
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Ginglymostoma cirratum

    Olá, povo da superfície, tudo bem? Me chamo Ginglymostoma
cirratum da família Ginglymostomatidae, mas não se assuste com
esses nomes complicados. Pode me chamar de tubarão-lixa ou
tubarão-enfermeiro se preferir.
       Você já deve ter me visto em aquários ou exibições, mas,
ainda assim, vou refrescar sua memória: tenho pele áspera,
geralmente marrom amarelada ou acinzentada com manchinhas
mais escuras; cabeça larga e meio achatada; nadadeiras bem
arredondadas e a caudal relativamente longa, chegando a um
pouco mais de um quarto do meu comprimento; também tenho
duas barbichas que me ajudam a sentir a comida. Olha minha foto
ali. Posso não ser o mais chamativo, mas que sou charmoso, não
tem como negar.
     Posso chegar a medir 4 metros, mas em geral fico entre 2,80m e
3m mesmo. Gosto de águas tropicais ou subtropicais, mas me viro
bem em temperaturas menores. Sou bicho de águas rasas, até
130m. Eu nado bem perto de recifes de corais, rente ao chão,
saboreando os animais que ali vivem, como crustáceos, peixes e
polvos. E eu faço isso com um poderoso mecanismo de sucção na
minha boca, então os bichos entram num “zupt”! Isso combinado
com meus hábitos noturnos… é muito mais fácil caçar assim.
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    Claro que, sendo noturno, eu preciso dormir alguma hora e
isso geralmente acontece durante o dia. Gosto de dormir
amontoado com meus amigos. Você pode encontrar até 30 de
nós dormindo juntos..E, como eu consigo sugar água pela boca,
não tem problema eu ficar paradinho, consigo respirar
normalmente. Depois da caça, eu gosto de voltar para o
mesmo lugar para dormir, quase como uma casa temporária.
    Minha espécie, assim como vários outros tubarões, têm uma
corte bem complexa. Conquistar o coração de uma fêmea não
é fácil não...Tem que nadar juntinho, lado a lado, dar umas
mordiscadinhas na nadadeira dela pra chamar atenção e, se
ela gostar, o negócio acontece. E isso demora, tá? Só de
lembrar já cansa. Bom, quando a fêmea é fecundada, ela
produz de 20 a 30 ovos, que irão se desenvolver dentro dela e
os filhotes se alimentam principalmente da gema do ovo (mais
pro final eles pegam um pouco dos nutrientes da mãe). Isso é
chamado de ovoviviparidade e os filhotinhos já saem da mãe
prontos pra nadar. E eles são lindos! Todos manchadinhos e
listradinhos. 
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Distribuição da espécie
Ginglymostoma cirratum
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    Claro que nem com tanto filhote de uma vez, a gente se
safa. Nós demoramos MUITO pra atingir a idade adulta,
podendo levar de 15 a 20 anos!. E com o ser humano
sempre pescando a gente, seja como alvo ou por acidente,
é difícil sobreviver até lá.  
  Como disse antes, minha espécie é bem comum em
aquários ao redor do mundo. Isso porque eu sou bem
sonolento durante o dia, tenho dentes pequenos e
suporto várias temperaturas, me fazendo “ideal para
cativeiro”. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa
ideia, mas quem sou eu pra me meter em assuntos
humanos, né? Apesar de tudo isso, estou em situação
vulnerável à extinção no Brasil e sou protegido desde
2004.
   Enfim, foi bom bater essa papo com você, heim. Espero
que volte mais vezes. Ah, e traga mais amigos na próxima,
compartilhe com todo mundo sobre mim, porque eu
adoro contar minha história pra gente simpática!
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Carcharhinus falciformis

    Oi pessoal! Como vão as coisas aí em terra firme? Sou um
dos tubas mais abundantes no oceano e é razoavelmente fácil
me reconhecer se estiver familiarizado com nosso grupo.
Tenho um focinho longo e levemente arredondado. Minha
nadadeira dorsal bem curta entrega o jogo de vez, sou o
Carcharhinus falciformis, o tubarão-lombo-preto. Mas uns
também me chamam de bico-fino, machote, cação-baía… e
por aí vai. Me deram tantos apelidos assim porque conheço
muitos lugares, to presente em quase todo o oceano, só não
apareço onde as águas são extremamente geladas. Apesar de
ser fã do calor eu só vou a praia de vez em quando, prefiro
ficar um pouco mais afastado da costa. Isso acontece porque
eu costumo frequentar áreas próximas à borda da plataforma
continental, com cerca de 350m de profundidade, onde
encontro meus peixes favoritos, um atum é sempre uma
ótima refeição, principalmente quando acompanhado de
lulas. 
    Não sou muito grande, tenho algo em torno de 2,5 metros.
Pra compensar, eu sou muito rápido e agressivo, é verdade
que outros tubarões oceânicos ganham de mim nas corridas,
mas enfim, é a vida,
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Distribuição da espécie
Carcharhinus falciformis

    O importante é você tomar cuidado quando me ver por aí, já
que me classificaram como potencialmente perigoso para os
humanos. Devo lembrar que vocês são ainda mais perigosos pra
mim, os barcos espinheleiros adorariam me capturar, venderiam
minha carne e barbatanas como alimento, minha pele como
couro e ainda extrairiam óleo do meu fígado. Perdi vários amigos
desse jeito, sei que uma hora ou outra vou acabar em um prato
de comida. Por esse motivo somos considerados Vulneráveis na
lista de espécies ameaçadas. 
   Geralmente nascemos em 2-14 irmãos e com 70-80cm. Quando
acaba a comida disponível durante a gestação, que dura 12
meses, o saco vitelino é transformado em uma conexão
placentária por onde as mamães alimentam os 'baby sharks'.
Legal, né? Os pequenos ficam em regiões "berçário",
normalmente um recife de coral, por alguns meses até se
tornarem maiores e mais fortes, então migram para o oceano
aberto e passam a levar a vida normal de adulto, buscando por
comida e perpetuação da espécie. 
   Lembre que pra ajudar os tubas o que vale é a conservação,
então nada de comer cação!
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Isurus oxyrinchus

   Opa, um dois, nem me viu, já sumi na neblina…
  É isso aí, melhor ficar atento porque se você piscar vai
nos perder de vista!
  Nós somos os Velozes e Furiosos™  dos oceanos. Somos
conhecidos popularmente como tubarão-mako ou
anequim. Apesar do apelido em comum, somos dois
possantes diferentes: Isurus oxyrinchus e Isurus paucus. 
  Nos alimentamos de animais velozes e espertos como
atuns, marlins e outros tubarões e isso exige que
sejamos igualmente +velozes e +furiosos...digo, espertos. 
   Podemos chegar a quase 90km/h durante a arrancada e
manter uma velocidade de 50km/h enquanto estamos
perseguindo nossas presas. Somos o 1.0 mais veloz da
categoria. Às vezes estamos indo tão rápido que nem dá
tempo de frear e acabamos conseguindo voar pra fora da
água. É aquele ditado: nóis capota mas não breca. Na
corrida pela sobrevivência, a seleção natural me deixou
tunado para correr cada vez mais.
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Distribuição da espécie
Isurus oxyrhincus

  Diferente da maioria dos outros tubarões, consigo manter
meu sangue mais quente que a temperatura da água,
mantendo nossos músculos aquecidos e prontos pra ação,
além de permitir que exploremos ambientes mais frios e
profundos em busca de alimento. Além disso, o nosso corpo
em formato de torpedo nos ajuda a nadar cortando a água
como se fosse manteiga.
   Eu, I. oxyrinchus sou mais comum de ser visto por aí, já meu
irmãozinho aqui, o I. paucus, é um pouquinho mais raro. Uma
forma legal de nos diferenciar é olhando para a nossa
nadadeira peitoral, esse primeiro parzinho que fica próximo a
nossa cabeça. A minha é mais curtinha que a do meu brother.
   Costumamos viver em águas temperadas e quentes, ao re-
dor do mundo todo. Mas não ache que vá encontrar a gente
desfilando perto da praia, nosso negócio é apostar corrida em
mar aberto. 
   Nos alimentamos de óvulos e ovos antes de nascermos. Não
costumamos ser gerados em grandes quantidades (4-25) e a
mamãe demora mais de 18 anos para gerar novos pilotinhos.
   Nós estamos ameaçados devido a pesca. Se vocês humanos
não tirarem o pé do acelerador talvez não haja mais makos no
futuro para dar continuidade à franquia.
   Antes de irmos embora, fica aqui o questionamento:
 Um Isurus oxyrinchus versus um Isurus paucus, os dois nadando
a 80km/h, você acha que um vai ficar do lado do outro?
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    Olá, sou o tubarão-mangona (Carcharias taurus), aqui no
Brasil alguns me chamam de tubarão-touro, talvez porque
tenho um corpo bem grande e forte. Eu e meus parceiros
temos em média 2 metros e meio, mas meu tataravô
chegou a ter 3,3 metros, o recorde da minha espécie!!
Preferimos viver na região costeira, solitários ou em
grupos. Gostamos de caçar à noite e comemos de tudo,
lagostas, polvos, peixes, raias e até outros tubarões
menores. Mas não se assuste, apesar de estar sempre com
meus dentões expostos, o ser humano não faz parte da
minha dieta.
    Ei, falando em alimentação, vou te contar um segredo...
os filhotes da minha espécie praticam o chamado
"canibalismo intrauterino". Ainda na barriga da mãe, os
embriões maiores e mais desenvolvidos se alimentam dos
menores. Não costumo contar isso pra muita gente, pra
não pensarem que somos tubas ruins, mas tenho certeza
que você vai entender que isso é uma estratégia de
sobrevivência, certo?! Carcharias taurus

Foto:  Thierry Rakotoarivelo
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    Embora eu já nasça fortinho, a mamãe-mangona tem
apenas um ou dois filhotes a cada dois anos e, assim,
tenho poucos primos por vez. Como sou um animal bem
grande, tenho poucos predadores naturais, o que é
muito bom. Porém, quando se fala de seres humanos,
vish, estou ferrado. Minha população diminuiu muito
nos últimos anos, isso porque fomos alvo de muitas
pescarias (infelizmente tem uma galera que gosta de
comer nossa carne). Nós, que éramos tão abundantes
no litoral de SC, hoje estamos criticamente ameaçados
de extinção. Atualmente nossa espécie é protegida por
lei e nossa pesca é proibida! 
   Agora que você já sabe um pouco mais sobre mim,
compartilha minha história com seus amigos e nos
ajude a educar para conservar.

Distribuição da espécie
Carcharias taurus
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Odontaspis noronhai

   Oioi gente, tudo certo com vocês? Hoje é meu dia de
falar!! Eu sou o Odontaspis noronhai, famoso pelo nome de
mangona-de-fundo. Tá passadah? Não vai me confundir
com o Carcharias taurus (Mangona). Brincadeiras à parte, eu
tava doido pra vir falar de mim para vocês. Eu sou um tuba
com pele marrom bombom com focinho cônico de ponta
arredondada. Tenho olhos grandes e ovais de cor
alaranjada e todas as minhas nadadeiras, tirando as
peitorais, tem bordas finas e escuras ao longo da parte de
trás. A nadadeira dorsal tem uma manchinha branca nas
pontas, pra dar aquele charme também. 
     A minha maturidade sexual vai acontecer só quando eu
tiver mais do que 325cm. O tuba da nossa espécie que
bateu o recorde de tamanho registrado tinha incríveis
427cm, mas ninguém sabe o sexo dele. Mas vou contar um
segredo, rolam uns boatos de tubarões maiores aqui no
fundo do mar, só não foram vistos por vocês ainda.
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Distribuição da espécie
Odontaspis noronhai

    Os nossos embriões se alimentam de um saco vitelino bem
nutritivo e também de outros óvulos produzidos pelas
nossas mamães, afinal, precisa de muita energia para
desenvolver nossos corpinhos jovens e saudáveis que já
nascem com 100cm. Acredita-se que em torno de 2 filhotes
por gestação. 
    Normalmente vivo entre 600 e 1000m de profundidade nas
regiões costeiras e oceânicas dos Oceanos Atlântico e
Pacífico. Alguns cientistas sugerem que fazemos migrações
verticais, subindo no meio da noite para águas mais rasas,
chegando próximo dos 60m e voltando para o conforto das
águas profundas durante o dia. Especulações dizem que esse
comportamento deva estar ligado à alimentação, mas deixo
pra vocês pensarem sobre isso.
    Sei que tem humano que morre de medo da gente, mas se
me encontrar por aí, pode seguir a vida tranquila que vocês
não me apetecem não. Humanos não estão no cardápio, mas
também ninguém da sua espécie descobriu sobre meus
hábitos alimentares. Então não sou eu que vou estragar o
suspense hehe.
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Sphyrna Iewini

   Eai galera, chegou na área seu tubarão que é martelo para
toda obra! Ok desculpa minha piadinha sem graça kkk. Falando
sério agora, vocês me conhecem por tubarão-martelo, mas meu
verdadeiro nome é Sphyrna Iewini. Sei que não sou o único
tubarão-martelo dos sete mares e por isso peço que fiquem
atentos ao formato de nossas cabeças porque assim é possível
diferenciar uma espécie de outra! #FicaADica.
  Somos grandões, podemos chegar a ter uns 4 metros de
comprimento e curtimos águas tropicais e temperadas, ou seja,
lugares de águas muito frias eu passo longe. Estamos pelos
mares do mundo todo, nas costas e em alto-mar, vocês podem
nos encontrar desde a superfície até as profundezas de mais de
mil metros. Mas normalmente ficamos pelos 200m de
profundidade mesmo, já que gosto de uma água mais
quentinha.
  Uma curiosidade é que nossa população geralmente está
dividida por sexo. Os machos gostam de dar uns “rolezão”,
nadando através dos oceanos e chegando em locais bem
afastados. Enquanto nossas fêmeas são mais caseiras e curtem
se estabelecer regionalmente ao redor das costas, sem fazer
grandes migrações.
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Distribuição da espécie
Sphyrna Iewini

    Nossa reprodução é vivípara placentária (assim como a de
vocês humanos!), nossos filhos se desenvolvem dentro do corpo
da mãe, sendo nutridos pela placenta. Nosso ciclo reprodutivo
pode ser anual ou bianual e o número de filhotes pode variar
entre 12 a 41 por gestação. .
    Minha espécie pode chegar a viver até uns 35 anos e nossa
maturidade sexual chega mais ou menos na metade desse
tempo. Ou seja, demoramos bastante pra amadurecer e poder
nos reproduzir. O problema é que estamos sendo muito
pescados, inclusive fêmeas grávidas e jovens até mesmo antes
de atingir maturidade sexual. Nossa população vem sendo
dizimada e tem até gente que nos pesca de propósito só pra usar
nossa carne e nadadeiras pra fazer sopa, cê acredita? O
resultado disso é que somos uma espécie criticamente
ameaçada de extinção!! 
    Gostou de mim e quer ajudar? Compartilhe minha história com
seus amigos! Assim, mais pessoas podem me conhecer e
simpatizar comigo, fazendo com que mais políticas de
conservação sejam criadas para então nos proteger dos perigos
da pesca. É isso pessoal, espero que tenham gostado :)
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Megachasma pelagios

    Uaah, nossa que bocejão foi esse! Me desculpem, é que
com um bocão desse jeito não consigo evitar hehe. Meu
nome é Megachasma pelagios, mas sou mundialmente
conhecido como megaboca, acho que devem ter
percebido o porquê.
   Adoro comer krill, sabe aqueles mini camarõezinhos
que flutuam no mar? Uso minha bocona para engolir
vários deles e então filtrá-los por minhas guelras. Aliás,
costumo migrar ao redor do planeta, seguindo os krills
por onde vão.
   Outra curiosidade sobre mim, é uma faixa branca que
tenho logo acima da minha boca. Uns dizem que ela
serve para atrair presas, já que ela faz um contraste
maneiro com minha pele escura. Outros dizem que ela
serve para que eu e meus companheiros consigamos nos
reconhecer pelo mundão afora. Mas na real? Essa faixa
branca pode ser só mais um dos meus charmes. Aahh,
não sei se deu de ver pelas fotos, mas eu sou grandão!
Posso alcançar uns 8 ou 9 metros de comprimento.
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Distribuição da espécie
Megachasma pelagios

  Vivo em oceanos tropicais e temperados, posso ser
encontrado desde a superfície, onde me alimento, até uns
1500m de profundidade, porém minha distribuição real
ainda não é bem conhecida. Sou muuito raro, tanto que até
sabem quantos registros meus tem no mundo, já me viram
120 vezes - a maioria delas pela Ásia. Mas já me viram pelo
Brasil duas vezes, uma vez no Rio de Janeiro em 2009 e
outra no sul do país, em 1995.
    Atualmente a preocupação com ameaça de me extinguir
é baixa, mas esse cenário pode mudar rapidamente, pois
minha população é pequena! Tenho sido pescado
acidentalmente cada vez mais, principalmente pela Ásia.
Espero que tenham gostado de me conhecer um pouco,
porque eu gostei de me abrir para vocês. E se quiser,
compartilhe minha história com seus amigos, nos ajude a
educar para conservar.
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Centroscymnus owstonii

   Eu vou mandar o papo reto: eu não gosto muito de
conversa fiada.
  Meu nome é Centroscymnus owstonii, popularmente
conhecido como tubarão-negro. Na verdade, “popular-
mente conhecido” talvez seja exagero, porque, cá entre
nós, eu não sou muito popular. Não faço por mal, é só que
meu estilo de vida é meio diferenciado mesmo. Gosto de
ficar no escuro e longe de olhares curiosos. Eu sou meio
gótico suave, tá ligado? Dá para perceber pela minha pele,
que pode variar entre o marrom escuro e entre um preto
marcante, que gosto de me camuflar no meio da
escuridão. E é lá que vivo: lugares onde o sol não bate e
não é para todos. Prefiro profundidades abaixo de 600
metros.
    Uma galera até me confunde com os tubarões-lanterna
(gênero Etmopterus), aqueles idiotas pomposos que
gostam de ficar brilhando por aí, mas eu sou bem
diferente deles. Meu negócio é trevas mesmo, sacou?
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Distribuição da espécie
Centroscymnus owstonii

  Assim como outros do meu gênero, Centroscymnus, já me
encontraram em todos os mares do planeta, geralmente no limite
entre o mar aberto e a plataforma continental, que é quando as
águas começam a ficar mais fundas. Aliás, falando sobre meu
gênero, ele em si é algo complicado. Ao todo, atualmente somos
três espécies dentro dele, mas não se apegue, isso está sempre
em discussão. Vira e mexe os cientistas caem na porrada para
tentar entender melhor nossas relações de parentesco com
outros gêneros. Isso acontece porque sabe-se muito pouco sobre
nós, nosso comportamento, alimentação e até mesmo
morfologia. 
    Até onde sabem sobre mim, posso chegar a no máximo 120cm,
nascendo já com uns 30cm. Também sabem que gosto de comer
pequenos cefalópodes (polvos, lulas, sépias etc) e peixe. Meu
estilo de gestação é do tipo vivíparo lecitotrófico: minha mãe gera
um ovo dentro do seu corpo, me desenvolvo lá dentro e quando
estamos prontos, pegamos a trouxinha e saímos por esse mundão
velho sem porteira, dando a luz entre 5 a 30 góticos suaves.
    Meu status de conservação atualmente é vulnerável, apesar de
não existir nenhum interesse econômico por trás. Acabo indo
parar por engano em redes, o que é extremamente frustrante.
Ok, fico triste quando lembro disso, acho que vou me despedir de
vocês e ir ouvir The Cure.
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Cetorhinus maximus

    Namastê, elasmores!
   Podem me chamar de Cetorhinus maximus, mais conhecido
como tubarão-peregrino. Não gosto muito de me gabar, mas
não tem como me apresentar para vocês sem começar
mencionando que sou o segundo maior peixe que existe na
face da Terra (da água, no caso rs). Fico atrás só do tubarão-
baleia. Além disso, sou parente próximo do tubarão-branco! 
    Posso atingir 12m, mas na maior parte do tempo fico sua-
ve ali na casa dos 10m. Se você acha isso pouco, pense que
esses busões que circulam aí pela sua cidade têm
geralmente 11m. 
     Tenho uma boca enorme e um estilo de caça diferenciado:
eu filtro o que como. Não, isso não quer dizer que tiro foto
de comida e coloco um filtro para postar aqui no Insta. 
   Nado com o bocão aberto filtrando tudo que é tipo de
microrganismo que possa existir na água. Zooplâncton,
crustáceos microscópicos, larvas e ovos de peixe etc. Toda
essa sopa de coisas que vocês mal enxergam quando estão
pulando sete ondinhas. Imagina só quanta água não tenho
que filtrar por dia para conseguir alimento para manter esse
corpinho elasmonumental?
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Distribuição da espécie
Cetorhinus maximus

    Gosto de viver em mares temperados e tropicais e é comum
me encontrar em grandes grupos se alimentando perto da
costa. Em mares equatoriais, que não são muito minha praia,
gosto de ficar em regiões mais profundas. Até por isso aqui no
Brasil sou mais comum na região Sul e Sudeste.
    A maturidade para minha espécie chega próxima aos 4m (se
forem machos) e aos 6m (se forem fêmeas). Isso pode levar
quase 18 anos! O pessoal estima que posso viver até 50 anos. 
   Sou gerado em ovos que ficam dentro do útero da mãe até
eu romper a casquinha e sair. Cada ninhada dela pode render
5 ou 7 peregrinos. Lá dentro, me alimento dos ovos que ainda
não foram fertilizados e no fim já nasço com quase 2m,
prontinho para nadar por aí como um grande aspirador de
plâncton. 
    No passado fui muito procurado pela minha carne, fígado e
nadadeiras. Como sou um animal que nada por aí bem
tranquilo e pacificamente, acabei virando um alvo fácil. Não é
a toa que hoje em dia estou criticamente ameaçado de
extinção. Melhor peregrinar para longe de vocês se eu quiser
continuar existindo.
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Alopias vulpinus

    E aí galera, tudo bem? Meu nome é Alopias vulpinus,
mas o pessoal me conhece como tubarão-raposa! Vim
aqui apresentar eu e meu querido familiar, Alopias
superciliosus! Todo mundo acha a gente tão parecido
que até usam o mesmo apelido de tubarão-raposa pra
falar dele também! Mas na verdade, o A. superciliosus,
além de ser menor do que eu, tem um olhão gigante
impossível de não notar! E é claro, outra diferença é
que eu sou mais bonito.
   A marca registrada da nossa família é essa parte
superior da nossa nadadeira caudal que é super
comprida, e pode chegar até a ter o mesmo tamanho
do restante do nosso corpo - o que é muuuita coisa
considerando que eu posso passar dos 6 metros e o A.
superciliosus pode passar dos 4 metros! E essa
nadadeira caudal ainda funciona super bem pra ajudar
a gente a capturar umas presas gostosas pro jantar - é
só dar um xablau nos peixes e eles ficam super
atordoados! Mais fácil que tirar doce de criança.
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Distribuição da espécie
Alopias vulpinus

   Já deu pra perceber que nós dois somos grandes fãs de
peixes, né? Mas não somos absurdamente seletivos não -
quem é que nega um crustáceo ou um moluscozinho de vez
em quando?
    Outra coisa que eu, A. vulpinus e o A. superciliosus temos em
comum é que nós curtimos uma água um pouco mais gelada!
Por isso que acabamos ficando em profundidades um pouco
maiores, especialmente o cumpadi do olho grande! Eu ainda
curto dar uns passeios na costa em águas mais quentes de vez
em quando - sabe como é, né? Dar uma variada.
   Pior que apesar da gente ser tão maneiro assim, nós dois
estamos em risco de extinção, acredita? É.. tanto eu quanto o
olhudo somos considerados vulneráveis segundo a IUCN. Isso
porque continuamos sendo muito pescados e, somado a isso,
nossa taxa de reprodução é muito baixa, podendo demorar de
5 a 8 anos para atingirmos nossa maturidade sexual - e depois
ainda temos pouquíssimos filhotes, além de não nos
reproduzirmos todo ano! Aí não dá certo, né? É muito doido
porque todo mundo adora a gente! Pode conferir, a gente é
tatuado na pele dos humanos o tempo todo. Mas na hora de
nos proteger, nada! Vai entender!
    Então que tal fazer sua parte pra ajudar nós dois bonitões e
compartilhar nossa história.
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     Oi pessoal! Meu nome é Somniosus antarticus, mas
também sou conhecido como tubarão sonolento.
Talvez você tenha me confundido com meu irmão lá
da Groenlândia, o Somniosus microcephalus, nós
somos bastante parecidos, mas ele ficou famoso
porque vive bastante, “o vertebrado mais longevo”.
Ele vive uns 400 anos. Enquanto eu sou só um
“dorminhoco anônimo” que ninguém ainda sabe
quanto tempo eu posso viver mas já descobriram que
posso ter até uns 4,5 metros de comprimento.
   Eu vivo normalmente perto do fundo do mar, é
mais fácil de cochilar e não cair em alguém. Eu só
esbarro no fundo às vezes e dou aquela acordada
hehe. Às vezes eu vou até a superfície para me
alimentar, mas fico geralmente de 245 metros de
profundidade a 1540 metros. Ali é mais escurinho...
Dá pra dormir melhor ;) Somniosus microcephalus
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    Como meu próprio nome diz, eu estou presente na Antártida
sim, mas também gosto muito de viajar para outros lugares do
Hemisfério Sul. Eu adoro visitar a Patagônia... tanto no Chile
quanto na Argentina. Que lugar mais lindo! Já fui também na
Namíbia, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia... Mas onde eu
gosto mesmo é ali perto das ilhas subantárticas.
   Quê que eu gosto de comer? Hmmm... eu adoro uma lula
gigante... Não vou mentir, elas são briguentas. Difícil de
conseguir pegar, muito fortes e ágeis. Mas a gente adora
apostar quem consegue pegar uma lula dessas. E além de
ganhar a aposta, ainda por cima fazemos um banquete. Mas eu
também como peixes, mamíferos e pássaros marinhos. Não é
todo dia que a gente ganha uma batalha contra essas lulas
colossais. Eu sou bem lento sabe? Os outros bichos acham que
eu estou sempre com sono, mas às vezes eu tô só fingindo. Não
é fácil surpreender essas presas, e como eu sou mais lento que
elas, eu tenho é que fingir de dorminhoco mesmo, aí quando
menos esperam, eu ataco. Funcionou muito bem até hoje. 
   E ah, eu odeio que me acordem!! Então se vocês puderem
compartilhar minha história com seus amigos, vai me ajudar
bastante a poder continuar tirando minhas sonequinhas por aí.Distribuição da espécie

Somniosus antarticus

AquaMaps

Texto: Mariana Côrtes (@nana.cortes)  |  Veja o post completo no Instagram aqui  |  @tubaseraias

https://www.instagram.com/p/CAYl97hHQtl/


Galeocerdo cuvier

    Olha quem apareceu, Galeocerdo cuvier, o famoso tubarão-
tigre. Tigre por causa das minhas listras escuras no corpo, que
são bem visíveis nos filhotes e vão perdendo a intensidade
quando ficamos maiores. Enorme e gordão, chego aos 7,5m de
comprimento e, nesse tamanho, me torno uma massa
compacta de mais de 800kg. Minha cabeça é grande e larga,
com o focinho bem curto. Isso tudo pra acomodar minha
enorme boca.
  Tenho muita fome, então como tudo que tem cara de
comida. Já encontraram até latas e pneus de carro no
estômago de um amigo que participou de uma pesquisa. Mas
o que é comida mesmo pra gente é uma bela tartaruga, peixe,
golfinho, baleias jovens, tubarões, até mesmo aves marinhas
quando estão descansando felizes na superfície. Morder a
tartaruga não é problema para meus dentes, que são bem
grandes e possuem um formato único de cúspides curvadas
com serrinhas nas bordas. 
    Acho que vou viver até os 50 anos. Tenho 81 irmãos, sendo o
maior número já registrado para minha espécie. Um trem
legal é que minha gestação foi ovovivípara, sendo a única
espécie da família dos Carcharinidae que apresentam a
mesma. Fiquei um ano e meio na barriga da minha mãe e já
cheguei no mundão com 1m, um baita tubarãozinho, né? 
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Distribuição da espécie
Galeocerdo cuvier

     O mar é meu ambiente, modéstia à parte, me dou bem em todo
ele. Passo a maior parte do tempo em águas costeiras de até 140m
de profundidade, mas atravesso o oceano todinho e desço a mais de
1000m se for necessário. Há uns anos fiz uma expedição Brasil-
África, hoje essa rota está bem perigosa por causa do excesso de
captura, inclusive estamos ficando cada vez mais ameaçados em
vários locais do mundo. 
  Como deve saber, tenho culpa no cartório por algumas
mordidinhas em humanos, então deixa eu me explicar aqui. A
verdade é que sou tranquilo como um grilo, mas às vezes eu não
identifico muito bem se o que está boiando é um almoço ou não,
então vou até lá dar uma “leve mordiscada” para conferir. Sentindo
o gosto de humano, peço desculpas e me retiro do local.
    Você é genial, então já percebeu que eu não vivo tanto tempo
assim para ficar tão grande. Pois é, aí está mais um fato no mínimo
curioso sobre mim, tenho uma taxa de crescimento bem acelerada
para um tubarão. Quase esqueci de te contar, mas minha espécie
está presente em todo o mundo, nas águas quentinhas ou nas águas
um pouquinho mais frias, só não curtimos entrar numa fria de
verdade.
     Para saber mais sobre mim você pode vir mergulhar comigo, além
de ser uma experiência maravilhosa, vou te mostrar que sou muito
legal e pacífico em condições naturais. Não tem erro, você vai se
apaixonar por mim, por todos os outros tubas e pelas minhas
amigas arraias. Te espero aqui em casa, até maisss!!
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Carcharhinus signatus

    Oioi gente, hoje é meu dia! Prazer, Carcharhinus signatus,
tubarão-toninha ou cação-baía pros mais chegados. Pois
então, deixa eu te contar sobre a criatura divina que sou.
Minhas bandas são aqui pelo Atlântico mesmo, nas aguinhas
mais costeiras, ainda que o oceano seja minha área também.
No geral eu prefiro ficar alí entre os 50 e 100m de
profundidade, mas vez ou outra eu dou umas voltinhas pelos
600m também. Pra mim, a temperatura ideal são uns 11-16°C,
ou seja, se for me visitar tu se agasalha pra não pegar uma
friaca hein. Eu sou daqueles que fazem migração vertical,
sabe? É aquilo de quando tá de dia eu vou lá pro fundo, mas
de noite eu dou uma subidinha mais pro raso. Os gringos me
chamam de tubarão-noturno e não é atoa, sou das trevas,
gótico como uns de vocês falam.
   Como o maior já visto da minha espécie, tenho 2,8m e
76,7kg, mas o pessoal costuma ter seus 2 metrinhos só. Bom,
temos como marca registrada um olho verde e redondo (mas
quando vivo, depois disso não dá pra ver muito bem o
potencial), grande, assim como o meu focinho. Depois do nariz
acho que faltou material pra fazer minha nadadeira dorsal,
porque a bichinha é pequena que só (o planejamento parece
falho, mas fiquei harmonioso). 
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Distribuição da espécie
Carcharhinus signatus

    Costumamos ter nossos “corpitchos” em azul/marrom acinzentado na
parte de cima e a barriga branca acinzentada. Alguns podem ter
manchinhas pretas, ou uma faixinha branca, mas isso é pros
diferenciados. 
    Aqui no nordeste brasileiro a gente acasala o verão todo. As fêmeas
têm só um ovário funcional e dois úteros, acredita? O mais legal é que
esses úteros são divididos em compartimentos separados para cada
embrião e a gente fica tudo posicionado com a cabeça na mesma direção
da mamãe tuba. Não é comum vocês capturarem nossas fêmeas
ovulantes ou grávidas, talvez porque elas não se alimentam tanto ou
ficam mais distantes de vocês.
    Na nossa reprodução, que ocorre anualmente, os machos mordem o
corpo e nadadeiras das fêmeas como um ato preliminar da cópula, assim
como todos tubas...não nos julguem. Cada um com suas manias. A
gestação é vivípara placentária, quase igual a você. Na média a gente
nasce logo em 11 irmãos e entre 60-72cm, só que a gente cresce rapidinho
evitando virar comida de outros tubarões. Poxa, falar em comida, tá me
dando uma fominha. Um cardume de peixes ou uma lula caía bem
agora… Vou indo atrás de resolver essa parada.
     É isso galera, quem sabe um dia a gente não se tromba nadando por aí,
se minha população conseguir parar de diminuir e sair do estado de
perigo de extinção, né?. E não se esqueçam de ajudar o pessoal do projeto
a me divulgar e cuidar de mim e da minha família. Inclusive os primos das
outras espécies, viu? Narigadas! (é nosso jeito de cumprimentar) Faloou.
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   Tem tanta gente para agradecer, mas meus sinceros
agradecimentos vão para aqueles, que de uma forma ou de outra
contribuem para desmitificar e conservar os @tubaseraias!!!! E você,
que está louco para entrar nesse time, também já agradeço de
antemão. Agradeço a SBEEL (@sbeel.brasil) e pesquisadores de
elasmobrânquios, bem como ao IBAMA, ICMBio e em especial ao
CEPSUL. À Universidade Federal de Santa Catarina que me deu um lar
no Centro de Ciências Biológicas, especificamente no Departamento
de Ecologia e Zoologia.
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