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1. Introdução 
 
Anualmente pinípedes são avistados no território da APA da Baleia Franca. Em sua maioria, são animais saudáveis que procuram as praias ou costões para descansar. 

A presença de lobos marinhos e focas na costa brasileira é relatada por diversos autores (CARVALHO, 1975; CARVALHO, 1983; CASTELLO e PINEDO, 1977; CHEREM et al., 2004; CUNHA VIEIRA, 1955; PINEDO et al., 2000) e está relacionada aos deslocamentos pós reprodutivos favorecidos pela corrente marinha das Malvinas durante o outono e a primavera (ROSAS et al., 1994; SIMÕES-LOPES et al., 1995). No litoral de Santa Catarina é confirmada a presença de seis espécies: Otaria flavescens (leão-marinho-do-sul), Arctocephalus australis (lobo-marinho-sul-americano ou de dois-pêlos), Arctocephalus tropicalis (lobo-marinho-subantártico), Mirounga leonina (elefante-marinho-do-sul), Hydrurga leptonyx (foca-leopardo) e Lobodon carcinophagus (foca-caranguejeira) (CHEREM et al., 2004; SIMÕES-LOPES et al., 1995). 
 
2. Revisão Bibliográfica 
 

Os pinípedes são mamíferos da Ordem Carnivora e estão classificados em três famílias: Otariidae (lobos e leões marinhos), Odobenidae (morsas) e Phocidae (focas). O termo pinípede deriva do latim pinna, "nadadeiras" e pes, pedis “pés" (REEVES, 2002). No Brasil é relatada a presença de representantes das famílias Otariidae e Phocidae. 
A família Otariidae compreende os lobos e leões marinhos, cujas características incluem a presença de orelha e o apoio dos membros anteriores durante a locomoção (REEVES, 2002). Neste grupo estão incluídos Arctocephalus australis (lobo-marinho-sul-americano), A. tropicalis (lobo-marinho-subantártico) e Otaria flavescens (leão-marinho-do-sul). 
Na família Phocidae estão incluídas as focas verdadeiras, ou seja, não possuem orelhas e não apoiam os membros anteriores durante o deslocamento. A movimentação é realizada empurrando os membros anteriores enquanto os posteriores permanecem em situação passiva (REEVES, 2002). Neste grupo estão Mirounga leonina (elefante-marinho-do-sul), Lobodon carcinophagus (foca-caranguejeira) e Hydrurga leptonyx (foca-leopardo). 
Segundo a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 2017) o Mirounga leonina e Arctocephalus sp. encontram-se classificados em seu apêndice II, ou seja, estão entre as espécies que apesar de não se encontrarem sob ameaça 



 

 

direta de extinção, poderão extinguir-se se leis que impeçam uma utilização incompatível com sua sobrevivência não sejam criadas e respeitadas.  
No entanto, os pinípedes em especial foram caçados no mundo todo, principalmente pelo valor comercial de sua pele e gordura. O óleo extraído da gordura destes animais foi utilizado na iluminação pública, como lubrificante de maquinários, na produção de sabão, tintas e vestuário (RIEDMAN, 1990). Populações de diversas espécies foram integralmente exterminadas e, pelo menos, a foca do Caribe tornou-se extinta durante a década de 1950 (KENYON, 1977). Acredita-se que atualmente o aumento da incidência de pinípedes em nosso litoral esteja relacionado ao aumento populacional decorrente da proibição da caça. 
Quase nada se sabe sobre os seus deslocamentos e da origem dos animais que alcançam as águas do sul do Brasil. No extremo sul do Brasil, o O. flavescens é a espécie mais comum de pinípede (PINEDO, 1986; ROSAS et al., 1994; SIMÕES LOPES et al., 1995), mas ao norte do estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sua frequência declinou drasticamente (SIMÕES LOPES et al., 1995). Nesta faixa de litoral o A. australis aparece como a espécie mais comum, alcançando mais de 64% dos registros de otarídeos (SIMÕES LOPES et al., 1995). Estas duas espécies possuem colônias reprodutivas do norte do Uruguai (BONNER, 1993; VAZ-FERREIRA, 1993) e são provavelmente provenientes destes locais. O A. tropicalis apresenta frequência de ocorrência extremamente variável ao longo dos anos (SIMÕES LOPES et al., 1995) e suas colônias reprodutivas mais próximas localizam-se no arquipélago de Tristão da Cunha (BONNER, 1993), quase a meio caminho entre África e América do Sul.  
Dentre os Phocidae, o M. leonina é o único que possui colônias no Atlântico Sul ocidental. Suas pequenas colônias reprodutivas localizadas na Península de Valdez, na Patagônia Argentina (LING e BRYDEN, 1981) são as mais próximas ao Brasil, mas os movimentos erráticos dos animais adultos sugerem que não ocorra uma migração em massa. 
As duas outras espécies de focas confirmadas para a área de estudo concentram-se sobre o gelo flutuante abaixo da convergência antártica. Tanto H. leptonix quanto L. carcinophagus ocorrem o ano todo junto às Ilhas Geórgia do Sul (KOOYMAN, 1985), sendo estas as populações mais próximas do litoral brasileiro. Fica evidente, no entanto, que a proximidade entre as áreas reprodutivas e aquelas onde as espécies aparecem esporadicamente podem não estar diretamente relacionadas.  Atualmente, se desconhecem com exatidão tanto a origem dos exemplares que aparecem na costa do Brasil como suas rotas de dispersão. 
 
2.1 Características das Espécies 
 
2.1.1 Arctocephalus australis 
 O lobo-marinho-sul-americano é a espécie predominante no litoral catarinense. Caracteriza-se pelo focinho mais fino e alongado que o leão-marinho, pela pelagem marrom escura à preta e os machos são substancialmente mais robustos que as fêmeas (machos: até 1,90m e 200Kg; fêmeas: até 1,40m e 50Kg) (ICMBio, 2011; REEVES, 2002). A espécie distribui-se ao longo do litoral sulamericano da costa norte/central do Peru no Oceano Pacífico ao norte da 



 

 

Argentina e Uruguai no Oceano Atlântico. Não há colônias reprodutivas no Brasil e os registros são predominantemente de indivíduos juvenis de ambos os sexos (ICMBio, 2011). É a espécie mais comum no território da APA da Baleia Franca. 
 
2.1.2 Arctocephalus tropicalis 

O lobo-marinho-sub-antártico, também chamado de lobo-marinho-do-peito-branco caracteriza-se pela pelagem pardo-amarelada no peito, garganta e face, pelagem marrom no dorso e presença de uma mecha de pelos no alto da cabeça (ICMBio, 2011). Os machos atingem até 2,0m e 160Kg, enquanto as fêmeas podem medir até 1,4m e pesar 50Kg (REEVES, 2002). A espécie tem ampla distribuição, habitando principalmente as ilhas ao norte da Convergência Antártica. As colônias mais próximas ao Brasil estão há mais de 4.000Km de distância, nas Ilhas de Gough no Atlântico Sul e Amsterdam no Oceano Índico (ICMBio, 2011). É considerada a segunda espécie de maior ocorrência no território da APABF. 
 

2.1.3 Otaria flavescens 
Os machos de leão-marinho-sul-americano caracterizam-se pelo focinho ligeiramente achatado e pela pelagem marrom escuro e presença de grande quantidade de pelos na região do pescoço, lembrando a juba de um leão. Os machos pesam até 350Kg e medem até 2,8m, enquanto as fêmeas são menores atingindo até 2,2m e 140Kg. A espécie distribui-se pelo litoral sul-americano desde Peru até o Uruguai (ICMBio, 2011; REEVES, 2002). No Brasil, a espécie concentra-se principalmente nos Refúgios de Vida Silvestre do Molhe Leste de São José do Norte e Ilha dos Lobos em Torres, no Rio Grande do Sul (ICMBio, 2011). Exemplares da espécie são encontrados principalmente na porção sul do território da APABF, em sua maioria, carcaças de animais já mortos. 
 

2.1.4 Mirounga leonina 
O elefante-marinho-sulamericano é a maior das focas do mundo e possui este nome devido à presença da narina desenvolvida em machos adultos que se assemelha à probóscide de um elefante. Os machos chegam a pesar 5.000Kg e medir 5m, enquanto as fêmeas atingem até 900 Kg e 3m. A espécie origina-se das regiões subantárticas e do sul da Argentina, especialmente da Península de Valdés (REEVES, 2002). Comumente, ao menos um exemplar é avistado no território da APABF durante o ano. Já foram relatados indivíduos juvenis na Praia Vermelha e Praia do Rosa em Imbituba, Praia de Garopaba e em Florianópolis. 
 

2.1.5 Lobodon carcinophagus 
 A foca caranguejeira é de ocorrência rara em nosso território. Um exemplar foi avistado na Praia do Rosa, Imbituba no ano de 2013. Possui coloração amarelo-claro a acinzentada, focinho longo e fino. Machos e fêmeas não divergem em tamanho e podem atingir 2,6m e 230Kg. A espécie ocorre nas calotas de gelo ao redor da Antártida (REEVES, 2002). 



 

 

2.1.6 Hydrurga leptonyx 
 A presença de focas leopardo no litoral de Santa Catarina é muito rara. São considerados animais topo de cadeia alimentar na Antártida, com pelagem prateada a cinza-escuro, cabeça e maxilas robustas. As fêmeas são ligeiramente maiores que os machos, atingindo 3,6m e 590Kg, enquanto os machos chegam a 3,4m e 450Kg. Ocorre ao longo da costa Antártica, sobrepondo à distribuição da foca caranguejeira (REEVES, 2002). 
 
3. Presença de Pinípedes no Território da APABF 
 
 A grande maioria dos pinípedes que chegam ao litoral de SC é constituída por juvenis que estão nas praias apenas para descansar, não necessitando de intervenção humana para retornarem ao mar. Em algumas ocasiões chegam debilitados ou machucados e precisam ser levados para a reabilitação. 
É importante lembrar que o Brasil, como signatário do Tratado da Antártida, segue a recomendação XXV-6 da Scientific Comittee on Antartic Research (SCAR) que desencoraja a reintrodução de animais reabilitados ao ambiente antártico e sugere que cada país determine a conduta a ser adotada. O grupo de pesquisadores brasileiros presentes em reunião da REMAB para tratar do assunto sugere fortemente seguir esta recomendação estritamente relacionadas às espécies antárticas e subantárticas (Arctocephalus gazella, Arctocephalus tropicalis, Mirounga leonina, Lobodon carcinophagus, Hydrurga leptonyx, Leptonychotes weddellii). Segundo esta recomendação o tratamento in loco destas espécies deverá ser priorizado. 
 
4. Ameaças às espécies 
  

A grande ameaça aos indivíduos que chegam às praias é a intervenção humana. Apesar das constantes campanhas de conscientização sobre como proceder mediante a presença de um pinípede, a grande maioria da população ainda maltrata os animais cutucando-os e jogando água enquanto dormem, forçando-os a voltar para água. Há registros de animais que levaram tiro ou tiveram fraturas devido a agressões sofridas. A presença de animais domésticos também constitui em ameaça tanto pelo potencial de agressão física quanto pela possibilidade de transmissão de enfermidades. 
Outras ameaças incluem a interação incidental com a pesca artesanal e industrial, além de outros fatores antrópicos como a degradação do ambiente costeiro e atividades como a pesca amadora e jet-skis. 
 
5. Como agir na presença de um pinípede 
 
- Mantenha distância, ele pode morder; 



 

 

- Não tente molhar ou alimentar o animal; 
- Não o force a voltar para a água; 
- Mantenha animais domésticos distantes; 
- Avise a instituição responsável. 
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Foca caranguejeira (foto: Cristiane Kolesnikovas) 



 

 

Elefante-marinho (foto: Luciana Moreira) 



 

 

Lobo- marinho- subantártico (foto: Luciana Moreira) 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lobo-marinho-sul-americano (foto: Cristiane Kolesnikovas) 


