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Casal de pinguins é visto por grupo
durante aula de caiaque em Praia

Grande, SP
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Um casal de pinguins foi flagrado nadando no

mar do Canto do Forte, em Praia Grande, no

litoral de São Paulo, por um grupo que praticava

caiaque na região. Instituto Biopesca afirma que

aves passam pela região todos os anos em

época de migração.

Em entrevista ao G1, a professora de Silvia

afirma que viu o casal de aves por volta de

6h40. "Trabalho com caiaque há três anos em

Praia Grande e nunca tinha visto pinguins por

aqui", conta. "Foi antes do pôr do sol, muito

lindo."

"Todos ficamos maravilhados. Ficou um silêncio

total, pra que nada assustasse eles. Os pinguins

sumiram da mesma forma que surgiram: do

nada", afirma.
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Cuidados com pinguins

O Instituto Biopesca afirma que as aves que

aparecem nas imagens são pinguins-de-

magalhães, comuns na região durante a época

de migração da espécie. Ainda segundo o

instituto, nesta época é comum a chegada de

pinguins na costa brasileira, onde estão à

procura de alimentos em águas mais quentes,

fugindo do inverno antártico. Muitas destas aves

chegam em nossa costa magros e desidratados,

quando acabam indo parar na areia das praias.

Somente neste domingo, o Instituto Biopesca já

resgatou 11 pinguins que estavam debilitados e

precisando de tratamento médico veterinário,
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que se somaram aos cinco resgatados no

sábado (20) nas praias de Praia Grande,

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Segundo o Coordenador do Instituto Biopesca,

o médico veterinário Rodrigo Valle, é

importante tomar alguns cuidados ao encontrar

as aves, para não agravar o estado de saúde

dos animais. "Muitas vezes, por

desconhecimento, a população pode adotar

medidas que não são adequadas e podem

prejudicar os animais", diz.

'Não devem colocar os animais de volta na

água e muito menos no gelo, pois elas pensam

que o gelo pode ajudar, por serem animais

antárticos, mas na verdade os pinguins estão

debilitados e com a temperatura abaixo do

normal, o gelo só irá prejudicar a saúde do

animal."
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Nestes casos, segundo o instituto, a população

pode ajudar, pois o mais importante é deixar o

animal em local calmo, na sombra e acionar as

instituições capacitadas para atender fauna

marinha em sua região, como o Instituto

Biopesca.

Projeto de Monitoramento de Praias

O Instituto Biopesca é uma das instituições

executoras do PMP-BS, uma atividade

desenvolvida para o atendimento de

condicionante do licenciamento ambiental

federal das atividades da Petrobras de

produção e escoamento de petróleo e gás

natural na Bacia de Santos, conduzido pelo

Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os

possíveis impactos das atividades de produção

e escoamento de petróleo sobre as aves,

tartarugas e mamíferos marinhos, por meio do

monitoramento das praias e do atendimento

veterinário aos animais vivos e necropsia dos

animais encontrados mortos. O projeto é

realizado desde Laguna (SC) até Saquarema

(RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Instituto

Biopesca monitora o Trecho 8, compreendido

entre Peruíbe e Praia Grande.

Para acionar o serviço de resgate de

mamíferos, tartarugas e aves marinhas, vivos,

debilitados ou mortos, entre em contato pelos

telefones 0800 642 3341, em horário comercial,

ou (13) 99601-2570 para WhatsApp e chamada

a cobrar.
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