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Fenômeno natural

Após um ano, caranguejos voltam a invadir a Praia de Itaguaré, em
Bertioga
De A Tribuna On-line
Quase um ano depois, apenas por um dia de diferença, milhares de caranguejos da espécie Uçá
voltaram a aparecer, na manhã desta quarta-feira, na areia da Praia de Itaguaré, em Bertioga.
De acordo com o especialista em crustáceos e professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Marcelo Antônio Pinheiro, este não é um fenômeno raro. "O fenômeno está associado às luas novas e
cheias, geralmente 03 dias após estas luas, período onde temos as maiores amplitudes de maré, que
é utilizada por este caranguejo semi-terrestre (Ucides cordatus) para dispersão de suas larvas".
Ainda segundo o especialista, no entanto, a ida dos caranguejos à Praia de Itaguaré "vários animais
se deslocaram possivelmente devido a menor diferença topográfica entre o manguezal deste local e a
praia, fazendo com que estes animais se dispersassem em direção ao mar, haja vista que as maiores
salinidades são procuradas durante a época reprodutiva".
Pinheiro, que estuda caranguejos desde 1998, é "muito interessante" o mesmo fenômeno ocorrer no
mesmo local, pelo segundo ano consecutivo. "Olhando no calendário, vemos que a fase da Lua é a
mesma. Acredito que tenha relação com alguma característica específica do manguezal somada à fase
lunar".
O especialista não acredita que a causa do surgimento dos caranguejos tenha a ver com a chuva
intensa dos últimos dias, que trouxe muita água doce para os manguezais e poderia fazer com que
eles buscassem a água salgada na praia. "No ano passado fizemos (equipe da Unesp) experimentos e
animais dessa espécie chegaram a viver mais de 5 dias em um recipiente com água mineral. Portanto,
isso (falta de sal) não promoveria a mortalidade dos animais".
Pinheiro conta ainda que caranguejos chegaram a ser colocados em água com completa ausência de
sais e, ainda assim, viveram por cerca de 10 dias. "Posso garantir que eles não morreram pela
redução de salinidade, porque esses animais suportam essa reducão", explica.
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Prefeitura de Bertioga removeu os caranguejos da praia e os levou de volta ao mangue

Resgate dos animais
Uma equipe da Diretoria de Operações Ambientais (DOA), órgão subordinado à Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de Bertioga, fez o resgate dos animais para levá-los de volta ao mangue.
O diretor da DOA, Bolívar Barbati Júnior, afirma que o resgate é necessário para evitar que os
caranguejos morram na praia. “Por conta do calor da areia, eles também podem morrer. Resgatá-los é
a melhor maneira para preservar a espécie, porque, assim, os que sobreviverem fortalecerão o DNA
para as próximas gerações”, explica.
Segundo o professor da Unesp, o método adotado pela Prefeitura, de levar de volta ao mangue os
caranguejos, é "o mais correto". "O estresse que o animal sofre e a perda de energia são muito
grandes, considerando também a grande mudança de salinidade. Sem isso (intervenção da
Prefeitura), muitos não conseguiriam retornar ao habitat natural".
Sem contaminação
No ano passado, a convite da Prefeitura, Pinheiro estudou o fenômeno ocorrido na Praia de Itaguaré.
Na oportunidade, o biólogo constatou, após analisar a água, que não havia contaminantes no
mangue.
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