


É possível avistar cavalos-marinhos um pouco por todo o mundo: 
perto da costa, em leitos de algas marinhas, recifes de corais  
e estuários, com preferência para águas pouco profundas 
e quentinhas. Há várias dezenas de espécies diferentes, 
todas com características únicas. Algumas espécies podem ser 
encontradas em muitos países diferentes, e outras existem num 
só lugar. Neste mapa podes localizar algumas dessas espécies 
e alguns desses lugares.
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1

HIPPOCAMPUS 
ABDOMINALIS

Austrália 
e Nova Zelândia.

2

HIPPOCAMPUS KELLOGGI
Austrália, China, Índia, 

Indonésia, Japão, 
Paquistão, Filipinas, Taiwan, 

Tanzânia e Vietname.

3

HIPPOCAMPUS 
LICHTENSTEINII
Mar Vermelho.

4

HIPPOCAMPUS ZOSTERAE 
Bahamas, Golfo 

do México e Estados 
Unidos da América.

5

HIPPOCAMPUS 
SPINOSISSIMUS 

Austrália, Indonésia, 
Malásia, Filipinas, 

Singapura, Sri Lanka, 
Tailândia e Vietname.

6

HIPPOCAMPUS 
CAMELOPARDALIS

Moçambique,  
África do Sul 
e Tanzânia.

7

HIPPOCAMPUS BREVICEPS 
Endémica 

da Austrália.

8

HIPPOCAMPUS ZEBRA
 Endémica  

da Austrália.

9

HIPPOCAMPUS INGENS
Colômbia, Costa Rica, 
Equador, El Salvador, 
Guatemala, México, 

Panamá, Peru e Estados 
Unidos da América, incluindo 

as Ilhas Galápagos.

10

HIPPOCAMPUS GUTTULATUS
Croácia, Chipre, França, 

Grécia, Itália, Malta, 
Marrocos, Países Baixos, 
Portugal, Espanha, Reino 

Unido e possivelmente 
Senegal.

11

HIPPOCAMPUS SATOM
Ilhas de Bornéu 

e Celebes, 
Indonésia e Malásia.

12

HIPPOCAMPUS 
DENISE

 Indonésia, Malásia, 
Palau, Ilhas Salomão 

e Vanuatu.

13

HIPPOCAMPUS  
CAPENSIS

Endémica da 
África do Sul.







Olá! Eu sou o Hipo!
Hipo é diminutivo de Hippocampus, nome científico de uma 
parte dos cavalos-marinhos. A sua origem está no grego 
antigo, como grande parte das palavras que usamos. Para 
os gregos, Hippo significava «cavalo» e Kampos significava 
«monstro marinho». Os Hipocampos eram seres mitológicos 
muito especiais, que podiam servir de cavalo às sereias 
ou ninfas do mar (que eles chamavam nereidas), mas isto 
só nas horas livres de guiarem a carruagem do grande 
Poseidon, deus do mar, que os romanos chamavam Neptuno. 

UM ANIMAL COM CLASSE 
E SUBCLASSE
Os cavalos-marinhos são da 
classe dos Osteichthyes e da 
subclasse dos Actinopterígeos 
e pertencem à família dos 
Singnatídeos, tudo palavras 
complicadas que também 
vêm do grego antigo. 
Os membros desta família,  
os Singnatídeos, são fáceis 
de reconhecer, pois têm  
o corpo muito alongado  
e o focinho proeminente, 
quer dizer, que se destaca. 
A esta família pertencem 
também o peixe-cachimbo  
e o dragão-marinho. 



Esta história começa na Ria Formosa, na costa sul de 
Portugal. Fica entre as penínsulas arenosas do Ancão e da 
Manta Rota e é a mais importante zona húmida do sul de 
Portugal. Nas suas águas rasas, também conhecidas por 
sapal, nasceu o Hipo. Ali passou as primeiras semanas da 
sua vida, rodeado de outros como ele, sem se questionar 
muito (ou nada...) acerca do que significa ser um cavalo-
-marinho.

Tudo corria de feição, até ao dia em que as correntes 
marítimas estavam tão fortes que Hipo se deixou levar 
um bocadinho. Não foi para longe, ainda conseguia ver 
primos e amigos ao fundo, mas foi o suficiente para uma 
rede piscatória o agarrar. Hipo contorceu-se e lutou, 
mas só se conseguiu enrolar mais na rede, que o arrastou 
para longe de casa a uma velocidade estonteante!



Tanto lutou o pequeno Hipo para se libertar, que 
conseguiu. Estava livre! Infelizmente, estava também num 
lugar muito diferente dos recantos de algas e corais de 
que tanto gosta. Não reconhecia nada, nem ninguém. 
Resolveu seguir os conselhos dos pais e ser bem-educado 
com os desconhecidos que ali habitavam:

— Olá, eu sou o Hipo! 

Naquele lugar, ninguém tinha visto um cavalo-marinho. 
Olharam para ele, intrigados. Que ser único e especial!, 
pensaram, um tanto ou quanto receosos de lhe responder. 
Hipo insistiu:

— Olá! Estão a ouvir? Eu sou o Hipo e estou perdido. 
Ajudam-me a voltar para casa? 
— O que és tu, com essa estranha aparência?, 
perguntaram os outros. 
— Ora, eu sou um peixe!, disse o Hipo.  

Todos se riram muito. Era evidente que ele não era um 
peixe! 

A notícia de que havia um novo e estranho visitante  
viajou depressa. De todo o lado começaram a chegar 
outros peixes só para o ver. Todos tinham questões.  
Eram perguntas difíceis de responder para quem, como  
o Hipo, nunca tinha pensado muito no que significa  
ser um cavalo-marinho. Tu, por exemplo, já pensaste  
no que significa ser uma criança? 
...Pois! 



SE ÉS UM PEIXE, POR  
QUE NÃO TE PARECES  
COM OS OUTROS PEIXES?
Os cavalos-marinhos 
têm um visual único, 
verdadeiramente singular  
no meio aquático! Possuem  
a cabeça de um cavalo,  
a cauda de um macaco  
e a bolsa do canguru (mas 
só os machos, já te conto 
porquê). Embora não pareça, 
os cavalos-marinhos são 
parentes muito afastados 
de alguns peixes nossos 
conhecidos, como o atum  
e a truta. Se em vez da 
posição vertical, de pé, 
o imaginares deitado ao 
comprido, como os restantes 
peixes, é mais fácil perceber 
as semelhanças. Também 
podes rodar a folha!

SE ÉS UM PEIXE, ONDE ESTÃO 
AS TUAS BARBATANAS? 
Os cavalos-marinhos têm 
barbatanas, uma dorsal 
e duas peitorais – mas 
são bastante pequenas, 
transparentes e não são 
muito fortes. As dorsais 
ajudam a avançar e as 
peitorais, posicionadas  
ao lado da cabeça, ajudam 
a manter a verticalidade  
e a direção quando querem 
ir a algum lado. 
Hipo tentou exibir as suas 
lindas barbatanas e os outros 
animais riram-se – sobretudo 
a orca, muito orgulhosa da 
sua enorme barbatana,  
a maior do reino animal.

SE ÉS UM PEIXE, POR  
QUE NÃO NADAS COMO  
UM PEIXE? 
Os cavalos-marinhos não 
conseguem nadar grandes 
distâncias, nem muito rápido. 
As barbatanas são a forma 
como os peixes se movem 
e se equilibram na água e, 
como já vimos, as barbatanas 
do cavalo-marinho não são 
poderosas. Ainda assim, 
a sua barbatana dorsal 
chega a bater 30 a 70 vezes 
por segundo – é imenso! 
O cavalo-marinho usa-a 
sobretudo para surfar melhor 
as correntes e se orientar. 
Em compensação, os cavalos-
-marinhos sabem fazer 
uma coisa muito especial, 
que (quase) nenhum outro 
peixe consegue fazer: eles 
enrolam a sua longa cauda 
preênsil nas plantas e corais 
que existem no fundo do 
mar e, desta forma, podem 
descansar em qualquer 
lado sem terem de nadar, 
e suportam as marés sem 
serem arrastados. 

Vou contar-te algumas das 
perguntas mais difíceis que  
lhe colocaram – e aproveito  
para te dizer as respostas. 



SE ÉS UM PEIXE, ONDE  
ESTÃO AS TUAS ESCAMAS? 
O cavalo-marinho não possui 
escamas. O seu corpo é 
formado por placas ósseas, 
portanto duras, unidas entre 
si e cobertas por uma pele. 
Alguns pedaços de pele até 
se parecem com algas, o que 
os ajuda a esconder-se na 
vegetação aquática.  

1. Barbatana peitoral
2. Pescoço
3. Olho
4. Barbatana dorsal
5. Cauda
6. Focinho
7. Barbatana anal
8. Exoesqueleto

SE ÉS UM PEIXE, COMO  
É QUE TENS ESQUELETO?
O cavalo-marinho inclui-se  
na categoria dos peixes 
ósseos, como muitíssimas 
outras espécies tuas 
conhecidas: o robalo,  
a anchova, a sardinha  
ou o linguado. 
Este animal apresenta um 
tipo de exoesqueleto. Muito 
original é o que tem no topo  
da cabeça e que em algumas 
espécies é saliente e parece 
uma coroa. Chama-se 
coronet, crina ou coroa. 
Estima-se que existam  
cerca de 26 mil espécies  
de peixes ósseos no planeta. 
Esta categoria tem o nome 
científico de Osteichthyes – 
tenta lá dizer isto três vezes 
seguidas sem te enganar! 

SE ÉS UM PEIXE, FAZES 
ALGUM SOM DE PEIXE? 
Essa é mesmo difícil!
Todos os peixes fazem sons 
diferentes! Os cavalos- 
-marinhos rosnam, fazem 
pequenos cliques e ronronam, 
sobretudo ao comer ou  
para saudar o parceiro  
pela manhã.

SE ÉS UM PEIXE, POR  
QUE PARECES UM CAVALO?
Aquilo que faz com que este 
peixe se pareça tanto com 
um cavalo é o seu pescoço 
curvo e focinho pontiagudo. 
Estas características ajudam- 
-no no que toca a alimentar- 
-se. Não te vou contar já 
tudo – continua a ler para 
descobrires que relação  
tem o focinho alongado com 
a forma como os cavalos- 
-marinhos se alimentam. 
Só te digo que envolve... 
aspiradores!
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Uma crise de 
identidade
Ahhhhhh! Hipo não podia mais com tanta pergunta difícil! 
Não conseguia convencer os outros peixes de que 
também era um peixe. Enrolou-se numa alga e pediu  
que o deixassem em paz. Ficou ali a sentir-se sozinho, com 
uma sensação incómoda no peito. Estava a sofrer de uma 
coisa muito chata que se chama «crise de identidade», 
que é quando não sabemos bem o que somos ou onde 
pertencemos, ou quando as pessoas em nosso redor nos 
fazem duvidar disso. No caso dele, os animais.  
Seria ele realmente um peixe? Nunca se tinha colocado 
essa pergunta! 
Foi então que sucedeu uma coisa rara: um cavalo veio 
refrescar-se às águas rasas e pouco profundas onde os 
cavalos-marinhos gostam de passar o tempo. Primeiro 
assustou-se quando viu Hipo, depois achou-lhe graça; 
fazia-lhe lembrar um tio afastado. Hipo aproveitou para 
perguntar: 

— Caro cavalo, dizes-me se é possível que eu seja um 
cavalo, como tu, convencido de que sou um peixe? 

O cavalo relinchou, divertido: 

— Não é possível, tu vives na água! Achas que eu 
conseguiria respirar e comer e dormir e fazer tudo o  
que tu fazes debaixo de água? É claro que és um peixe!  
Um cavalo te garanto que não és. 

Despediu-se e galopou elegantemente em direção  
ao horizonte.
E agora?
Os peixes diziam-lhe que era um cavalo e os cavalos 
diziam-lhe que era um peixe! 
Que grande confusão! 



Naquele novo lugar, já tinha uma amiga.  
A estrela-do-mar era a única que não queria 
saber se ele era um cavalo ou um peixe.  
Ele podia ser muitas coisas, sugeriu ela:

— Ouve lá, Hipo, não serás tu um camaleão?  
— Um camaleão?, estranhou Hipo. 
— Sim. Ouvi dizer que em terra existe um 
animal chamado camaleão que consegue mexer 
os olhos independentemente um do outro,  
como tu! Também já reparei que és muito bom  
a trocar de cor e a confundir-te com o fundo  
do mar, tal qual os camaleões. 

O PODER DE PASSAR  
POR INVISÍVEL
A técnica a que se refere  
a estrela-do-mar chama-se 
camuflagem e é usada por 
muitos animais que vivem 
dentro e fora de água. 
Porque se camuflam alguns 
animais, sabes? 
É para se protegerem dos 
outros animais que os querem 
comer e que, assim, deixam 
de os ver, mas também para 
surpreenderem os animais 
que eles próprios querem 
atacar. O cavalo-marinho 
tem esse poder, consegue 
mudar de cor. Pode ficar 
amarelo, verde ou castanho 
muito escuro, em função do 
que o rodeia. 



A estrela-do-mar, entusiasmada, quis logo pôr-se  
a caminho: 

— Anda daí, vamos em busca de um camaleão!

Hipo, cansado de ter de provar o que para ele era óbvio, 
recusou-se. «Não vou», disse. Tinha refletido o suficiente 
sobre o assunto e tinha sido esta a sua conclusão:

— O meu pai é um cavalo-marinho, a minha mãe  
é um cavalo-marinho, os meus 439 irmãos eram todos  
cavalos-marinhos...! Querida estrela-do-mar, tu perdoa- 
-me, mas acho improvável eu ser um camaleão! 

E dali não saíram. Até porque os cavalos-marinhos são 
sedentários, nunca se afastam muito do mesmo lugar.



Muitas espécies de 
cavalos-marinhos
Vamos descobrir mais acerca da família do Hipo e das 
diferentes espécies de cavalos-marinhos que existem. 
Quantas são, queres adivinhar? 
Deixa estar, ninguém sabe ao certo. Nem os cientistas que 
estudam este animal fantástico concordam. Alguns biólogos 
acham que são 32 espécies, outros 47... Enfim. Vamos 
admitir que são MUITAS.
Todos os cavalos-marinhos se chamam Hippocampus, como 
o Hipo, mas depois cada espécie tem um apelido de família 
que a identifica, por exemplo: Hippocampus barbouri, 
Hippocampus kuda, Hippocampus fuscus, etc.
O que difere de uma espécie para a outra é a região onde 
habita, a paleta de cores que pode assumir, o formato do 
focinho e da coroa, o número de anéis ao longo do corpo, 
a curvatura da espinha, aquilo com que se alimenta, alguns 
hábitos de reprodução e o tamanho que pode atingir. 

SABES O NOME DA ESPÉCIE 
A QUE PERTENCE O HIPO?
Hippocampus guttulatus! 
Também conhecido por 
cavalo-marinho-de-focinho-
-longo, é a mais comum em 
águas portuguesas. 
A sua pigmentação varia 
entre o castanho-claro,  
o cinzento e o amarelo 
vivo, com numerosos pontos 
brancos que, por vezes, 
se mesclam, em linhas 
onduladas horizontais.
Em adulto pode chegar  
aos 18 centímetros  
de comprimento.

O Hippocampus zebra tem 
este nome por ter no corpo 
as listas que fazem com  
que se pareça a uma zebra.  
É uma espécie endémica da 
Austrália que pode atingir  
os 9,4 centímetros. 
O Hippocampus breviceps  
é conhecido por ter o  
focinho mais curto que  
as restantes espécies. 
Também é endémico da 
Austrália e pode chegar 
aos 10 centímetros de 
comprimento. 
O Hippocampus 
camelopardalis é igualmente 
chamado de cavalo-marinho-
-girafa. Pode ser encontrado 
nas águas de países como 
Moçambique, África do Sul  
e Tanzânia e pode medir  
10 centímetros.



Minúsculos 
como uma 
unha ou 
maiores que 
o sapato de 
um adulto

OS MÉDIOS
O Hippocampus capensis (5)
atinge os 12 centímetros  
e destaca-se por viver só 
em estuários. Foi a primeira 
espécie de cavalos-marinhos 
a ser declarada como 
estando em perigo.
O Hippocampus spinosissimus 
(6) atinge os 17,2 centímetros 
e também é conhecido por 
cavalo-marinho-ouriço.

OS MUITO PEQUENOS
Existem também os cavalos- 
-marinhos pigmeus, que  
nunca crescem além dos  
4 ou 5 centímetros. Exemplo 
disso são as espécies 
Hippocampus lichtensteinii (3) 
ou Hippocampus zosterae (4).

OS MINÚSCULOS
Os mais minúsculos são
os da espécie Hippocampus 
satomi (1), com apenas  
13 milímetros, e Hippocampus  
denise (2), com apenas 
16 milímetros. Não são 
maiores que uma unha!

OS MAIORES
As espécies que atingem 
maior comprimento, 
como o Hippocampus 
abdominalis (7), podem 
chegar aos 35 centímetros! 
Deve ser mais ou menos  
o comprimento do sapato 
do teu pai, ou de qualquer 
adulto com os pés grandes.
Outras espécies grandes 
são o Hippocampus kelloggi 
(8), com 28 centímetros, e o 
Hippocampus ingens (9), ou 
cavalo-marinho do Pacífico, 
com 31 centímetros.
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O tamanho médio dos cavalos-marinhos varia 
entre 10 e 15 centímetros, o comprimento 
da tua mão, aproximadamente. No entanto, 
existem cavalos-marinhos muito mais pequenos 
e muito maiores que isso. Queres saber quais?
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Onde encontrar 
cavalos-marinhos 
em Portugal? 
É possível avistar cavalos-marinhos um pouco por todo 
o mundo: perto da costa, em leitos de algas marinhas, 
recifes de corais e estuários, com preferência para 
águas pouco profundas e quentinhas. Em Portugal, as 
duas espécies registadas encontram-se a sul do país, no 
Algarve, mais precisamente na Ria Formosa, uma parte 
da costa que se estende por Loulé, Faro, Olhão, Tavira  
e Vila Real de Santo António, desde a praia do Ancão até 
à praia da Manta Rota. Podes ver a sua localização neste 
mapa. Na Ria Formosa vivem duas espécies: o cavalo- 
-marinho-de-focinho-comprido, Hippocampus guttulatus,  
a espécie a que pertence o nosso Hipo; e o cavalo- 
-marinho-comum, ou Hippocampus hippocampus. Pois é, 
esta espécie tem duas vezes o mesmo nome, como se te 
chamasses Ricardo Ricardo ou Catarina Catarina…!



O ciclo de vida 
do cavalo-marinho
Acerca do pai e da mãe do Hipo, vou contar-te uma coisa 
curiosíssima! 
Nesta espécie, é o macho que dá à luz e não a fêmea.  
Ou seja, é o pai que fica grávido e não a mãe. Quando 
vires um cavalo-marinho, ao vivo ou em fotografias,  
a forma mais fácil de identificar qual é o macho e qual  
é a fêmea é encontrar a bolsa onde os machos guardam 
os bebés – esta bolsa as fêmeas não a têm. 
Os cavalos-marinhos são famosos no reino animal por 
serem monogâmicos, o que significa que macho e fêmea 
permanecem fiéis e exclusivos um ao outro, sem acasalar 
com outros parceiros. Mas isto só acontece em algumas 
espécies e durante o período de acasalamento.  
Ao começar o dia, o casalinho celebra a sua união 
trocando de cor e dançando um com o outro durante 
alguns minutos. 
Aí está algo que todos poderíamos fazer ao acordar:  
a dança dos cavalos-marinhos enamorados!
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1. NAMORO E 
ACASALAMENTO
O namoro é muito elaborado 
entre cavalos-marinhos. 
Pode acontecer que vários 
machos tenham de competir 
pela fêmea, que vai ter 
de escolher um deles para 
depositar os óvulos e, assim, 
dar origem ao processo 
de fecundação dos novos 
seres. Porque as fêmeas 
dão preferência ao macho 
de maior tamanho e que 
tenha mais ornamentos no 
corpo, vale a pena investir 
no visual! Para seduzir a 
fêmea, os diferentes machos 
fazem magníficas danças, 
aumentam o tamanho da 
bolsa que têm no corpo, 
mudam de cor e, se tiverem 
sorte e forem escolhidos, 
poderão entrelaçar a cauda 
com a sua mais-que-tudo.

2. COLOCAÇÃO DOS OVOS
Após o sofisticado namoro 
e formado o casalinho, 
a fêmea tem agora de 
depositar os ovos na bolsa, 
que se chama também 
cavidade ovariana ou 
folicular. É nela que os 
ovos vão ser fertilizados.  
O número de ovos varia 
consoante a espécie, mas  
o normal é que sejam muitos 
e muito pequeninos.

3. GRAVIDEZ
É através da bolsa que os 
futuros cavalos-marinhos 
se alimentam e recebem 
oxigénio diretamente do 
corpo do pai. O crescimento 
pode demorar de duas 
semanas a dois meses, 
dependendo da espécie  
e de outros fatores 
ambientais, como a 
temperatura da água.

4. NASCIMENTO
Pede a um adulto que te ajude a procurar na 
Internet «vídeo de parto de cavalo-marinho»  
e prepara-te  – o que vais ver é incrível! 
Imagina agora que este parto, tão intenso,  
pode durar várias horas e até dias. 
O pai expele as várias centenas de pequeníssimos 
cavalos-marinhos bebés (este número também 
varia muito consoante a espécie) através de 
vigorosas contorções. Parece que ele está a 
dançar e ao mesmo tempo a sofrer de violentos 
soluços. 
O Hipo, por exemplo, teve quase 500 irmãos  
e irmãs... imagina! Todos ao mesmo tempo:
– Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – 
Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai!  
– Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – Pai! – 
Pai! – Pai! – Pai! 
... Que dor de cabeça!

5. OS RECÉM-NASCIDOS
Os cavalos-marinhos 
acabados de nascer já são 
independentes dos pais, 
mas muito vulneráveis e 
frágeis. Ainda não têm cor, 
são translúcidos, e medem 
apenas entre 2 a 12 mm, tão 
pequeninos quanto a ponta 
do teu dedo. Mal preparadas 
para nadar, as crias sobem 
à superfície para encher as 
bexigas natatórias de ar  
e assim equilibrarem-se 
melhor na água. Agarram-se  
ao que puderem com as 
caudas e evitam serem 
levadas pela corrente. 
Infelizmente, a vida dos 
cavalos-marinhos bebés 
é muito desafiante e a 
maioria não sobrevive, 
sendo devorados por peixes 
maiores.

6. JUVENTUDE  
E IDADE ADULTA
O ciclo de vida de um 
cavalo-marinho é de apenas 
3 a 5 anos. Na juventude, 
além de ganharem altura, 
certas espécies perdem  
a barbatana caudal e veem 
crescer as gónadas, uma 
glândula indispensável  
para que se voltem a 
reproduzir assim que 
atingirem a idade adulta. 
Uma vez adultos, os machos 
podem engravidar a 
qualquer momento dentro 
da época de reprodução, 
mas esta varia consoante 
a espécie. Então acasalam, 
repetindo a maravilhosa 
dança dos cavalos-marinhos 
enamorados, e o ciclo  
da vida repete-se. 



A curiosidade  
de uma estrela-
-do-mar é do 
tamanho do céu
Hipo continuava sem saber o caminho de volta para casa, 
tendo como companhia uma única amiga, a estrela- 
-do-mar. Ela entendia a tristeza de Hipo por ninguém 
acreditar que era um peixe, dado que também passava 
os dias a ouvir piadinhas: 

— Se és uma estrela não devias estar no céu? 
— O que fazes no fundo do mar, caíste?

Podia ser muito cansativo.
A estrela-do-mar não é um peixe, é certo, mas tem todo 
o direito de viver no mar, dado que é um animal marinho. 
E, assim, cavalo-marinho e estrela-do-mar desenvolveram 
uma bela amizade, perguntando muitas coisas acerca  
um do outro.



COMO É QUE TE ALIMENTAS? 
Os cavalos-marinhos não 
têm estômago, nem dentes! 
Comer seria realmente 
complicado se não tivessem 
no focinho um longo 
tubo pelo qual recebem 
a comida… como um 
aspirador! 
A comida é sorvida inteira, 
sem ser mastigada, passando 
rapidamente pelo aparelho 
digestivo. Por não terem 
estômago, têm de estar 
sempre a comer. Um adulto 
pode alimentar-se 30 ou  
50 vezes por dia; ou seja,  
20 almoços, 20 jantares  
e 10 lanches! 
Os bebés ingerem até 3000 
partículas orgânicas num só 
dia. É muito, seus pequenos 
grandes glutões!

E NUNCA CAÇAS?
Sim. Os cavalos-marinhos 
usam a sua capacidade de se 
disfarçar para surpreender 
os bichos mais pequenos. 
Nesse caso, diz-se que 
caçam por emboscada. 
Não se trata, porém, de um 
exímio caçador, dado que 
nadam devagarinho e não 
conseguem perseguir uma 
presa. Têm mesmo de a 
surpreender e aspirá-la logo; 
de outro modo, a presa foge 
sem dificuldade. 

QUEM SÃO OS TEUS 
PREDADORES? 
Como já vimos, os cavalos- 
-marinhos são excelentes  
a jogar às escondidas  
e os peixes que os poderiam 
comer têm dificuldade em 
encontrá-los. Os animais que 
os comem são o atum, a raia, 
o pinguim, o caranguejo, 
tartarugas e aves marinhas. 
Mas sabem que são 
crocantes, feitos sobretudo 
de osso e espinha. Dá 
demasiado trabalho  
a mastigar e depois ficam 
com fome.
Se conseguirem atingir a 
idade adulta, a sua maior 
preocupação deixa de ser  
os outros peixes. Sabes qual 
é a sua maior ameaça?  
Pois é, infelizmente são  
os humanos.

A estrela-do-mar 
pergunta

QUAL É O TEU PRATO 
FAVORITO?
Dependendo do lugar onde 
vivem, a sua dieta consiste 
em camarão e outros 
pequenos crustáceos, pulgas- 
-da-praia, ovos de peixe, 
moluscos, vermes e plâncton – 
qualquer coisa que passe no 
seu focinho em forma  
de tubo.



A ameaça humana
Tenho algumas notícias preocupantes para o Hipo e para  
a sua família: no ano de 2002, o declínio global das 
populações de cavalos-marinhos levou a que fosse incluído
na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União 
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)  
e também na Convenção sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas 
de Extinção (CITES). Isto foi há vinte anos 
e a situação continua muito preocupante. Se não agirmos 
depressa, podemos perder algumas espécies de cavalos- 
-marinhos para sempre. 
Há vinte anos, a Ria Formosa, no Algarve, ainda era 
refúgio de uma das maiores populações de Hippocampus 
gutullatus em todo o mundo. Entretanto, com a 
quantidade de redes de pesca como as que levaram o 
Hipo, com o barulho dos barcos de recreio e, de forma 
geral, com a procura dos mercados onde se vende este 
animal, a população diminuiu quase 90%... é imenso!
Significa que em vez de 100 cavalos-marinhos a nadar 
em redor dos teus pés, se lá estivesses em 2002, hoje já 
só estariam 10. Em vez de 100, apenas 10, imagina!

AS ESPÉCIES EM MAIOR PERIGO
As mais ameaçadas são as seguintes: 
Hippocampus camelopardalis, 
Hippocampus borboniensis, 
Hippocampus fuscus, Hippocampus 
barbouri, Hippocampus histrix, 
Hippocampus kuda, Hippocampus 
trimaculatus, Hippocampus 
spinosissimus, Hippocampus reidi, 
Hippocampus comes, Hippocampus 
erectus, Hippocampus kelloggi  
e Hippocampus ingens. Também 
as duas espécies que existem em 
Portugal, a Hippocampus guttulatus  
e a Hippocampus hippocampus, estão 
com problemas de conservação.



Para entender 
bem as causas
Todos os anos, mais de 50 toneladas de cavalos-marinhos 
são capturados em todo o mundo. São 50 mil quilos! Se 
pensarmos que 1 kg de cavalos-marinhos pode valer 
quase 4000 € no mercado chinês, percebemos que há 
aqui um negócio muito lucrativo; e que tem de haver 
muita força da comunidade internacional para o travar. 
Essa não é a única razão que conduz à existência 
ameaçada do cavalo-marinho. A poluição também 
tem um impacto muito importante. 
De seguida, conto-te em detalhe cada uma das razões, 
pois só conhecendo-as bem podes ajudar a evitar 
o pior cenário: a extinção.

1. Uma razão muito 
importante é a poluição 
da água do mar e o seu 
aquecimento. Os cavalos-
-marinhos são frágeis 
e ressentem-se com 
mudanças de temperatura. 
Com o desaparecimento 
de corais e algas devido 
à acidez dos oceanos, que 
por sua vez é causada pelo 
aumento de gás carbónico 
na atmosfera, os cavalos-
-marinhos ficam sem ter 
onde enrolar a cauda.

2. Outra razão importante 
é que, por serem animais tão 
belos, as pessoas querem-nos 
como peças de decoração, 
ou lembranças de uma 
viagem, colados à porta 
do frigorífico ou pendurados 
na parede. Também 
acontece que os capturem 
vivos para os manter em 
aquários, onde os podem 
contemplar sem os matar. 
É menos mau, mas pensa 
que dificilmente encontram 
num aquário as condições 
próximas ao seu habitat 
natural ou oportunidade de 
se reproduzir. Sem filhinhos, 
a espécie extingue-se.

3. Uma das maiores razões 
para a captura de cavalos- 
-marinhos é o seu uso na 
medicina tradicional chinesa. 
Há centenas de anos que 
se usam as propriedades 
do cavalo-marinho para 
combater doenças como 
a asma, a insónia, o 
colesterol, problemas de pele 
e muitas outras doenças. 



O que podes tu fazer 
para ajudar a salvar 
o cavalo-marinho?
Agora que já conheces as causas para a diminuição do número 
de cavalos-marinhos por todo o mundo, podemos pensar em 
formas de as combater.

1. Um primeiro passo  
é estares a ler este livro  
e a aprender acerca deste 
maravilhoso mas delicado 
animal. Assim, vais poder 
contar a amigos e familiares 
de que forma os cavalos-
-marinhos são tão 
importantes e dignos  
da nossa maior estima.

2. De seguida, podes 
comprometer-te a nunca 
comprar um cavalo-marinho 
para ter como ornamento 
e explicar às pessoas que 
te rodeiam por que motivo 
fazê-lo é má ideia. Também 
deves evitar comprar 
cavalos-marinhos para ter 
como animais domésticos  
em aquários, onde não  
se vão poder reproduzir.

3. Além disso, é essencial 
combater a poluição das 
águas do mar. Seres um 
ativista na defesa da 
natureza e do meio-ambiente 
é a melhor forma de garantir 
um futuro risonho para 
todas as espécies – incluindo 
os humanos! Podes, por 
exemplo, evitar ao máximo 
os plásticos, que muitas  
vezes vão parar ao mar.

4. Se vives perto da Ria 
Formosa, no Algarve, ou  
em qualquer zona costeira 
onde se venha a avistar um 
cavalo-marinho, há regras 
muito importantes que podes 
respeitar:
 – Não apanhar ou tocar  
nos cavalos-marinhos; 
– Pedir a quem conduz  
os barcos de recreio que 
os estacione com cuidado, 
evitando zonas de ervas 
marinhas;
– Pedir que não façam ruído 
com as suas embarcações 
fora dos canais de navegação.



As boas notícias é que a captura na Ria Formosa já foi 
proibida; é agora um crime. Nas últimas décadas, a 
população de cavalos-marinhos na Ria Formosa diminuiu 
drasticamente. Uma estimativa aponta para que 
atualmente não restem mais do que 155 mil cavalos- 
-marinhos, quando já foram mais de um milhão. Temos  
de reverter esta situação e garantir que a Ria Formosa 
volte a ser um abrigo seguro para as duas espécies 
identificadas.

A do Hipo e a outra, ainda te lembras como se chamava? 
A do Ricardo Ricardo, Joana Joana, Maria Maria?...  
Ai, como era? 



Uma das formas pelas quais os cientistas estão a tentar 
recuperar estes números é através da criação em 
cativeiro. Só que não é fácil criar em laboratório as 
mesmas condições que têm na natureza, e nem sempre 
se consegue que prosperem. Em Portugal, o Grupo de 
Investigação em Biologia Pesqueira e Hidroecologia 
do CCMAR – Centro de Ciências do Mar foi a primeira 
instituição a nível mundial a conseguir a reprodução com 
sucesso da espécie Hippocampus guttulatus – a do Hipo!
Há várias instituições e projetos que podes acompanhar, 
todos eles empenhados em saber mais sobre o cavalo- 
-marinho e a sensibilizar as populações contra a sua 
captura. O projeto Cavalos-Marinhos Desconhecidos, 
por exemplo, nasce de uma parceria entre a Associação 
Natureza Portugal/WWF e o Centro de Ciências  
do Mar e é apoiado pelo Oceanário de Lisboa  
e o Species Conservation Fund. Tem como objetivo 
aumentar o conhecimento acerca dos cavalos-marinhos 
que habitam os mares portugueses e conta com  
a participação cidadã de todos os mergulhadores que 
avistem cavalos-marinhos em zonas da nossa costa  
que ainda não sabemos que existem. O rastreio  
também é uma ferramenta importante na proteção  
das diferentes colónias. 



Hey, o Hipo ainda 
não está em casa!
É verdade, esta história não pode acabar sem o Hipo 
voltar para casa! 
Mas como?
Continuavam os peixes daquela zona a teimar que  
o Hipo tinha de ser um cavalo ou um camaleão, quando 
passou por ali um respeitável e imponente atum, que  
o reconheceu facilmente. Ainda noutro dia tinha tentado 
almoçar um cavalo-marinho e se tinha arrependido: 
demasiada espinha e pouca substância. 
Foi este atum que pôs fim à confusão, explicando a todos 
que tipo de peixe é um cavalo-marinho e de onde vem.

— Tu sabes donde eu venho? 
— Claro que sei, Hipo! É já ali a seguir à rotunda dos 
corais, segues sempre em frente, sempre em frente, 
sempre em frente, pela alameda das algas, e fica  
à direita como quem vai para... 
— É muito longe?!, interrompe Hipo, impaciente.
— Para ti, sim, é muito longe, porque nadas pouquinho; 
para mim é já ali. 
— Sr. Atum, por favor, pode levar-me...?



Foi então que aconteceu uma coisa nunca vista no reino 
aquático: Hipo enrolou a cauda na barbatana do enorme 
atum e deixou-se levar. 
Ao cair do dia, estava em casa, junto da família.

Celebraram, dançaram, trocaram de cor e enrolaram  
as caudas uns nos outros em grande alegria. Houve festa 
na Ria Formosa!



Uma moeda especial 
para um peixe único
O Hipo tem agora a sua própria moeda comemorativa, cunhada 
pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), no valor de 5 €.  
As moedas comemorativas são diferentes das moedas de uso 
corrente, com que pagas um gelado ou um brinquedo, porque 
normalmente são compradas por colecionadores. São feitas com 
muito detalhe. No caso da moeda dedicada ao cavalo-marinho,  
o desenho foi feito pela ilustradora Catarina Sobral e o nome 
dela ficou inscrito na moeda e tudo!

As moedas têm um anverso e um reverso. No anverso, em destaque, 
vês um cavalo-marinho rodeado de algas. Na emissão de 
acabamento especial, serão pintadas na orla, a preto e a cores, as 
legendas «Cavalo-Marinho» e «Portugal 2021». No reverso, vês um 
casal de cavalos-marinhos, o nome da autora e a legenda «Casa  
da Moeda», e à direita, o valor facial e o escudo nacional. Ficou  
bem bonita, não concordas? 
Esta coleção de moedas «Espécies Ameaçadas» foi uma ideia  
da INCM, em colaboração com o ICNF (Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas) e tem o objetivo de relembrar as pessoas 
de que há animais cuja existência está ameaçada pela ação humana, 
entre eles o cavalo-marinho. É uma forma de sensibilização para que 
todos combatamos as causas que estão a pôr em risco estes animais. 
Cada vez que a virmos, somos relembrados que temos de agir na 
defesa do meio-ambiente e da biodiversidade! 
Ao comprares esta moeda, e este livro, já começaste a ajudar,  
pois parte do valor reverte a favor do Fundo Ambiental. 






