
ma das principais funções da percepção visual é a 
detecção de objetos no ambiente como primeiro 
passo para identificá-los como presa, predadores ou 

parceiros. No passado, essa habilidade foi fundamental para 
a sobrevivência de espécies - inclusive a humana. Não é de 
admirar que, num enorme esforço para se ocultar, perseguidos 
e perseguidores misturem suas cores e texturas às do ambiente 
para se salvar ou garantir a próxima refeição. Sem exageros, 
podemos considerar que o processamento cerebral das 
imagens captadas pelos olhos teria evoluído principalmente 
para vencer a ilusão das camuflagens. Portanto, o estudo 
dessas estratégias também pode nos dizer muito sobre os 
mecanismos de visão. 

Em 1896, o pintor e naturalista americano Abbott Hander-
son Thayer observou que alguns animais desenvolveram uma 
"coloração protetora". Segundo sua teoria, algumas espécies 
"são pintados pela natureza nas cores mais escuras naquelas 
partes que tendem a ser mais iluminadas pela luz do sol, e 
vice-versa". Ele estava certo sobre esse efeito (os cientistas hoje 
a denominam contrailuminação ou camuflagem obliterativa). 
Mas Thayer foi adiante e sugeriu que a cauda do pavão se 
ajustava à folhagem e que os flamingos são cor-de-rosa (a, na 

pág.58) para que possam se misturar ao pôr do sol! 

Para os cientistas modernos, o artista obviamente se 
deixou levar pelo entusiasmo. Como diz o provérbio, "o fato 
pode ser mais estranho que a ficção". Alguns animais, como o 



polvo e o linguado, de fato conseguem alterar suas manchas e 
colorações para se ajustar a qualquer superfície onde estejam. 
Embora tal aptidão seja freqüentemente creditada aos cama-
leões, eles são, na verdade, bem deficientes nessa habilidade: 
a maioria de suas mudanças de cor ocorre principalmente 
em momentos de sedução dos parceiros e em situações nas 
quais precisam proteger seus territórios, não tendo, portanto, 
nenhuma relação com a camuflagem propriamente dita. O 
biólogo Francis B. Sumner, um dos fundadores da Instituição 
Scripps de Oceanografia, demonstrou há quase um século 
que os linguados de água fria têm a incrível capacidade de 
tornar o "padrão de granulação" das marcas de sua superfície 
cutânea semelhante ao cascalhos ou seixos de seu ambiente. O 

trabalho de Sumner foi complementado pelos experimentos 
de S. O. Mast, que, no início do século XX, mostrou que a 
capacidade de igualar-se ao que está ao redor depende da visão 
- o linguado cego, por exemplo, não altera seus tons. 

As descobertas de Sumner tiveram muita repercussão 
quando da publicação. Mais tarde, porém, foram contesta-
das pelo neurobiólogo William M. Saidel, da Universidade 
Rutgers, em Camden. Ele afirmou que as marcas no linguado 
mudavam apenas ligeiramente, mas tinham uma espécie de 
"textura universal" que permitia que se misturassem a quase 
todos os cenários. Portanto, em certo sentido, era o olho do 
observador que fazia a mistura - e não o próprio linguado. 

Os linguados de água fria vivem em águas turvas, monó-
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tonas e arenosas. Ocorreu-nos que esse 
fato poderia explicar as conclusões Sai-
del sobre o linguado que não teria sofri-
do as pressões evolutivas para se adaptar 
a uma maior variedade de cenários, ao 
contrário das localidades de água fria, 
o ambiente tropical contém superficies 
mais variadas. Em colaboração com 
Christopher W. Tyler, do Instituto 
Smith-Kettlewell de Pesquisa Ocular, 
de São Francisco, Richard L. Gregory, 
da Universidade de Bristol, Inglaterra, e 
Chandramani Ramachandran, aluno da 
Universidade da Califórnia, Berkeley, 
decidimos realizar experimentos com 
o linguado de recife tropical Botbus 

ocellatus, geralmente conhecido como 
linguadinho ocelado. 

Obtivemos seis espécimes de um 
aquarista. Depois que os peixes tinham 
se adaptado a um assoalho neutro de 
cascalho fino de cor bege em um tanque 
de retenção (b), os transferimos para 
pequenos tanques experimentais que 
tinham diferentes padrões em suas bases. 
Selecionamos padrões que, embora não 
encontrados na natureza, demonstrariam 
nitidamente os limites da capacidade do 
peixe de se adaptar de forma ativa ao 
ambiente. Os resultados foram impres-
sionantes. Em cada caso, os peixes foram 
capazes de obter um equivalente admira-
velmente bom quando colocados sobre 
vários fundos xadrez de padrão grande 
(c, ao lado), médio e delicado (d ao ladoJ, 

seixos (e, na pág. 61) ou cascalho fino. 
Ainda mais surpreendente: constatamos 
que o peixe se transformava em um in-
tervalo de apenas dois a oito segundos 

Para se protegerem, polvos e lulas 
modificam suas formas e assim 

- e não em vários minutos como Mast 
e Sumner haviam sugerido. Soubemos, 
então, que deveria existir um "reflexo 
neural" em operação, já que a reação era 
rápida demais para ser hormonal. 

Notamos que os olhos do peixe 
devem captar imagens "achatadas" e 
distorcidas do fundo, dada a posição 
estratégica no aquário e as variações 
ópticas. Esses animais têm olhos em 
forma de pedúnculos, com os quais var-
rem rapidamente a textura do assoalho 
circundante. Nossos colegas ficaram 
muitas vezes desconcertados com o fato 
de o processo de igualação ser tão pre-
ciso, dadas essas distorções. O cérebro 
codifica as informações visuais de tal 
maneira que a correção de um estímulo 
sensorial equivocado ou ruidoso é implí-
cita no próprio código. De maneira bem 
parecida, o sistema cerebral do peixe faz 
ajustes para que o padrão de camuflagem 
seja produzido com precisão. 

DE BOLINHAS 
Como os peixes obtêm uma camufla-
gem tão dinâmica? O exame com o 
microscópio de dissecção revelou que 
a pele possui aglomerados de células 
contendo o pigmento escuro melanina, 
chamados melanóforos. Para alterar o 
contraste de pequenas partes da pele, os 
peixes variam a dispersão dos grânulos 
do pigmento melanina de suas células. 
Além disso, vimos o que pareciam ser 
pelo menos quatro classes de aglomera-
dos de diferentes tamanhos e um único 
aglomerado isolado no meio do peixe. 

Ao variar independentemente o 
contraste desses quatro tipos de aglo-
merados - um pouco parecido com 
girar o botão de contraste de um velho 
aparelho de televisão o peixe conse-
gue variar a proporção de diferentes tipos 
de pixel e obter uma cópia razoável 
das texturas mais freqüentemente 



encontradas no assoalho oceânico 
onde vive. O sistema é análogo à ma-
neira pela qual é possível usar apenas 
três comprimentos de onda "primários" 
nas várias proporções para produzir 
qualquer cor concebível que o olho é 
capaz de ver. Pela análise do padrão no 
animal e o fundo correspondente com 
uma técnica matemática denominada 
análise de componentes principais, 
pudemos estabelecer que os peixes 
têm um controle visual independente 
de cada conjunto de marcas. 

Somente no caso do linguado 
gigante tentamos colocar os peixes 
contra um fundo com padrão regular 
de bolinhas. Surpreendentemente, a 
pele inteira ficou pálida e se tornou 
homogênea, exceto por um ponto 
preto pequeno, mas bem visível, no 
centro do corpo (f). Reconhecemos que 
os animais estavam se empenhando em 
uma tentativa corajosa de reproduzir o 
padrão de bolinhas! Veja se você conse-
gue identificar o peixe na fotografia. 

Os linguados também empregam 
outros truques visuais para enganar os 
predadores. Quando abordamos um 
deles ameaçadoramente com uma rede 
de aquário, ele se moveu para a frente e 
agitou a areia, "fingindo" se enterrar em 
um local enquanto, na verdade, estava 
se retirando à velocidade da luz e se 
enterrou em outro lugar. 

Lulas e polvos (g) também são mes-
tres da camuflagem. Contudo, em lugar 
de dispersar os pigmentos, eles simples-
mente abrem ou fecham "obturadores" 

opacos nas manchas cutâneas. Mais 
intrigante ainda é que eles não apenas se 
igualam à cor e à textura do fundo, mas 
também às formas dos objetos próximos 
(h) - como foi demonstrado por Roger 
T. Hanlon e seus colegas do Laboratório 
de Biologia Marinha de Woods Hole, 
em Massachusetts. Os polvos podem 
modificar suas formas para mimetizar 
várias criaturas marinhas venenosas, 
como o peixe-leão e alguns tipos de 
cobras. Embora o mecanismo seja des-
conhecido, foram levantadas hipóteses 
sobre seu funcionamento. Uma delas 
considera a atuação de neurônios-es-
pelho, células neurais identificadas aos 
cérebros de primatas que podem estar 
envolvidas no mimetismo das posturas e 
ações de outros animais. Sugerimos que 
células análogas tenham se desenvolvi-
do no cérebro dos cefalópodes ao longo 
da evolução convergente - o que seria 
surpreendente, dado que os vertebrados 
divergiram dos invertebrados há mais 
de 60 milhões de anos. 

Decifrar os mecanismos da camu-
flagem dinâmica no linguado pode ter 
aplicações militares óbvias. Se apren-
dessem uma lição dos peixes, as forças 
armadas poderiam usar um pequeno 
número de manchas pigmentadas 
mutantes para "disfarçar" um tanque e 
"igualá-lo" ao segundo plano de maneira 
bastante eficaz. Mas, principalmente, a 
compreensão das habilidades miméticas 
pode oferecer pistas vitais sobre a evo-
lução da percepção visual e nos ajudar 
a ver melhor. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 17, n. 212, p. 58-61, set. 2010.




