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Encontrou um golfinho na praia
Rede de atuação para arrojamentos
O que é um arrojamento?
O aparecimento de golfinhos nas praias (mortos ou vivos) é um fenómeno frequente,
denominado por arrojamento, que ocorre em todas as regiões do mundo onde estes animais
habitam.
Porque acontecem?
Causas naturais;
Doenças;
Ferimentos;
Problemas de orientação; e
Ação humana.

Qual a importância do seu estudo?
Quando estes animais dão à costa é possível recolher dados que poderão ajudar a
determinar as causas do arrojamento e que constituem uma fonte de informação sobre a
biologia e ecologia dos mamíferos marinhos.
UM ANIMAL ENCONTRADO VIVO PODE SER REABILITADO E DEVOLVIDO AO MAR

O que fazer?
1º Contactar imediatamente as autoridades competentes:
Rede ABRIGOS (Rede de Apoio a Mamíferos Marinhos) - 968 849 101
Reserva Natural do Estuário do Sado – 265 541 140
Policia Marítima (na região de Setúbal) - 265 548 275
Bombeiros (na região de Setúbal) - 265 538 090

2º Transmitir às autoridades competentes a seguinte informação:
Nome e número de telefone;
Local de observação;
Condição do animal (vivo/morto); e
Descrição do animal (cor, comprimento, lesões visíveis, etc.).

No caso de um arrojamento vivo:
3º Prestar os primeiros socorros até chegar a equipa de socorro:
Cavar pequenos buracos na areia para manter as barbatanas (peitorais e caudal) na
sua posição natural – (ver esquema abaixo);
Manter o animal protegido do sol - erga um abrigo que forneça sombra – (ver esquema
abaixo);
Manter o corpo do animal sempre molhado - (cobrir com uma toalha húmida sem tapar
o espiráculo -orifício respiratório) (ver esquema abaixo);

4º Evitar:
Fazer barulho;
Concentração de um grande número de pessoas junto do animal; e
Permanecer muito perto da cabeça ou da cauda.

5º Não deve nunca:
Mexer no animal mais do que o estritamente necessário (atenção que o animal pode
morder ou ferir);
Amarrar o animal pelas barbatanas;
Retirar o animal da água;
Tapar os olhos ou o orifício respiratório; e
Aplicar loção solar no corpo do animal.

