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Número de pinguins encontrados no
litoral de SP cresce mais de 600% em

2020
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O número de pinguins-de-magalhães

(Spheniscus magellanicus) encontrados nos

últimos dez dias nas praias da Baixada Santista,

no litoral de São Paulo, chegou a 187. O valor

corresponde a um crescimento de cerca de

680% em relação ao mesmo período do ano

passado, segundo dados obtidos pela

reportagem com o Projeto de Monitoramento de

Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

Desde o último sábado (20), o Instituto Gremar

resgatou 113 pinguins nas praias do Santos,

São Vicente, Guarujá e Bertioga. Deste número,

95 foram resgatados com vida, sendo 50 em

Bertioga, 33 em Guarujá, 9 em Santos e 3 em

São Vicente. Outros 18 foram encontrados

mortos, sendo 11 em Bertioga, 5 em Guarujá,

um em Santos e um em São Vicente. Em 2019

foram resgatados 9 pinguins vivos e 13 mortos.

De acordo com informações do Instituto, a

maioria dos animais resgatados com vida no

trecho estava abaixo do peso e em estado de

exaustão. Outros apresentaram ferimentos leves

e alguns chegaram em estado grave. Agora, as

equipes trabalham rapidamente no Centro de

Reabilitação e Despetrolização de Animais

Marinhos para salvar a vida do maior número

possível.

Já o Instituto Biopesca recolheu, entre os dias

15 e 23 de junho, 74 pinguins-de-magalhães

encalhados em Praia Grande, Mongaguá,

Itanhaém e Peruíbe. A maioria foi recolhida com

vida e encaminhada para a Unidade de

Estabilização, que faz parte de rede de

atendimento do PMP-BS. Desde que começou a

ser executado, em 2015, o PMP-BS ainda não

havia registrado essa quantidade de pinguins

neste trecho do litoral somente em junho. Neste

mesmo mês em 2019, ocorreram apenas dois

registros.

Causas do crescimento

O Instituto Gremar explica que a chegada do

inverno no Hemisfério Sul representa o início do

período migratório da espécie. Os animais

partem das colônias na Argentina, Chile e Ilhas

Malvina rumo à costa brasileira, em busca de

alimento. O longo trajeto, a influência das

correntes marinhas e o eventual impacto de
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ações antrópicas costumam aumentar o

número de encalhes no litoral paulista.

"Já tivemos outros anos com características de

encalhe em massa, como em 2000, 2008 e

2010, por influência do fenômeno El Niño, que

ocasionou menos disponibilidade de alimento

para os pinguins. Ainda não temos como

identificar as causas deste aumento em 2020,

mas a observação dos animais resgatados com

vida e as necropsias certamente nos trarão

respostas a médio prazo", explica a bióloga

Rosane Farah.

Já o coordenador geral do Instituto Biopesca,

Rodrigo Valle, explica que grande parte dos

animais que chegam ao litoral paulista são

juvenis e costumam estar fatigados e

debilitados pela longa viagem. "Esse grande

número que estamos registrando pode,

provavelmente, ter o sucesso reprodutivo como

uma das causas. Ou seja, há aumento na

população desses pinguins e, assim, mais

desses animais chegam na costa brasileira".

Caso a população encontre algum pinguim, a

orientação é improvisar uma sombra perto do

animal, deixando um guarda-sol próximo, e

logo depois manter distância para não

estressá-lo. Isso é importante para manter seu

conforto e sua saúde, já que costumam estar

desidratados. Além disso, as aves não devem

ser colocadas no gelo ou de volta na água em

hipótese alguma. Outra ação fundamental é

acionar os órgãos ambientais o mais rápido

possível.

O Instituto Biopesca atende pelos telefones

0800 642 3341 (horário comercial) ou (13)

99601-2570 (WhatsApp e chamada a cobrar).

Já o Instituto Gremar pode ser acionado para

resgates de animais marinhos, vivos,

debilitados ou mortos pelos telefones 0800 642

3341 e (13) 99711-4120.

O PMP-BS é 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. O 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.

Já o Gremar monitora o Trecho 9,

compreendido entre São Vicente e Bertioga.
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