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Esta é mais uma história da blogueira Sandrinha, a
sardinha viajante que adora viajar pelo oceano para observar
como vivem as outras espécies e postar todas as descobertas
em seu blog. Desta vez, a pesquisa é sobre A vida de lobosmarinhos, leões-marinhos, focas e morsas (Editora Gaia, 32
páginas, R$ 42).
Essas espécies são chamadas de pinípedes – mamíferos
aquáticos que possuem nadadeiras no lugar das patas. Essas
nadadeiras permitem que eles se locomovam tanto na água
como na terra.
Sob a coordenação de Bianca Encarnação, editora-chefe
da revista Ciência Hoje das Crianças, editada pelo Instituto
Ciência Hoje, a coleção Bichos do mar é escrita por especialistas
com a supervisão do coordenador científico Otto Bismarck
Fazzano Gadig, doutor em Ciências biológicas pela Universidade
Estadual Paulista (UNESP).
Conheça os outros títulos da coleção:
 A vida dos botos, golfinhos e baleias
 A vida dos tubarões e das raias
 A vida de corais, anêmonas e medusas
 A vida de lulas e polvos
Sobre o autor: Fernando Siqueira Alvarenga é biólogo e trabalha há 13 anos com resgate e
reabilitação de mamíferos marinhos. Fundador do CEEMAM (Centro de Estudos sobre Encalhes
de Mamíferos Marinhos) que atua com o monitoramento das praias da baixada santista para
resgate e reabilitação de mamíferos marinhos vivos e coletas de carcaças de animais mortos de
1995 a dezembro de 2004. Foi biólogo do Aquário de Ubatuba, trabalhando com
monitoramento de praia, resgate e reabilitação de mamíferos marinhos e suplente da
coordenação de pesquisas da REMASE, Rede de Mamíferos Aquáticos do Sudeste. Atualmente
é pesquisador do Projeto Tamar e seu trabalho ajuda a encontrar formas de diminuir as capturas
de tartarugas marinhas em diferentes tipos de pescarias.

