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Pinguim-de-magalhães
um nome lusitano diretamente do sul

envolver

Nome comum Pinguim-de-magalhães
Nome científico Spheniscus magellanicus
Dieta Pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes
Tamanho 70 cm
Habitat Águas temperadas pelágicas e zonas costeiras
Profundidade Até 97 m
Distribuição América do Sul, com zonas de reprodução na Patagónia,
no Chile e na Argentina, e nas Ilhas Falkland/Malvinas
Estatuto de conservação Pouco preocupante
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Porque se chama pinguim-de-magalhães?
O nome deste pinguim deve-se a Fernão de Magalhães, navegador português que, juntamente com a
sua tripulação, avistou estes pinguins durante a primeira viagem de circum-navegação, em 1519.
Estas aves marinhas tão peculiares passam grande parte do tempo dentro de água. Como tal, estão
muito bem adaptadas ao ambiente marinho, e, embora não sejam capazes de voar, são excelentes
nadadoras. Para conseguirem mergulhar e movimentar-se de forma eficaz dentro de água para capturarem o alimento, têm um corpo hidrodinâmico em forma de fuso, asas que funcionam como barbatanas
e membranas interdigitais nas patas. Ao contrário das aves que voam, os ossos dos pinguins são densos,
sem bolsas de ar, e muitos estão fundidos. Mais ainda, estas aves têm uma musculatura forte, que lhes
permite deslocarem-se na água, um meio mais denso que o ar. O pinguim-de-magalhães, tal como
outras espécies, tem o dorso escuro e o ventre claro, coloração conhecida com contra-sombra, que lhe
permite camuflar-se em plena coluna de água: o dorso, visto de cima, confunde-se com a escuridão
das águas profundas e o ventre, visto de baixo, com as águas claras da superfície.
Os seus parentes mais próximos são o pinguim-de-humboldt (Spheniscus humboldti), o pinguim-das-galápagos (Spheniscus mendiculus) e o pinguim-do-cabo (Spheniscus demersus).

explorar
Os pinguins-de-magalhães vivem na Antártida?
Apesar de todas as 18 espécies de pinguins atualmente reconhecidas habitarem no hemisfério Sul,
apenas algumas vivem no continente da Antártida, como o pinguim-imperador e o pinguim-de-adélia. Por exemplo, os pinguins-de-magalhães preferem praias e águas temperadas. No entanto, continuam a precisar de uma camada de gordura que os isole e proteja da temperatura dessas águas.
Além disso, os pinguins-de-magalhães têm uma plumagem densa e penas entrelaçadas que aprisionam o ar, mantendo o calor produzido junto do corpo. As penas estão ainda cobertas por um óleo,
secretado pela glândula uropigial junto à cauda, que ajuda na impermeabilidade das mesmas e tem
propriedades antibacterianas.

Os pinguins têm calor?
Tendo evoluído para estarem bem isolados do frio, muitas vezes o maior problema dos pinguins é
o sobreaquecimento, principalmente em terra, onde a temperatura pode chegar aos 30 °C. Embora
tenham estratégias de termorregulação, como ofegar, abrir as asas ou deitar-se para expor as patas
e irradiar o calor, estes desafios tornam-se ainda mais preocupantes com o agravamento das alterações climáticas. Além do aquecimento global, com a alteração da distribuição das suas presas,
sendo as anchovas uma das preferidas, os pinguins têm de viajar cada vez mais longe em busca de
alimento. Isto pode pôr em risco a sobrevivência não só dos próprios indivíduos como das crias,
que recebem menor quantidade e qualidade de alimento.
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Os pinguins-de-magalhães formam casal para a vida?
Na época de reprodução, no hemisfério Sul de setembro a abril, os pinguins-de-magalhães
dirigem-se a terra para nidificar. Quando formam um casal, mantido para a vida, põem dois ovos
que, ao contrário de outros pinguins, são ambos incubados pelos progenitores. Fazem ninhos em
buracos forrados com penas e paus, que protegem os pintos do vento e da chuva. Na época de
acasalamento, se o macho ainda não tiver uma parceira, faz um chamamento semelhante ao zurro
de um burro para atrair fêmeas solteiras. No entanto, estas vocalizações também podem ser utilizadas em comportamentos de defesa do território.

investigar
Filme do mês
Este mês sugerimos dois documentários.
A série documental «Cidade dos Pinguins (Penguin Town)» de 2021 da Netflix, em que um grupo
peculiar de pinguins-do-cabo, uma espécie ameaçada, ruma a uma pinturesca cidade sul africana
durante a época de reprodução. Explore com os alunos os diversos temas abordados ao longo de
oito episódios. Aceda ao trailer em:
https://www.netflix.com/pt/title/81214135

O episódio «Mundos Gelados (Frozen Worlds)», da série documental «O Nosso Planeta (Our
Planet)», de 2019, também da Netflix, narrada pelo naturalista Sir David Attenborough, mostra como
é a vida nos polos, as fronteiras implacáveis das alterações climáticas, onde ursos polares, morsas,
focas e pinguins encontram o seu habitat em perigo. Com este episódio podem ser exploradas as
diferenças entre o Ártico e o Antártico quanto à biodiversidade e às ameaças que enfrentam. Aceda
ao episódio completo em:
https://www.youtube.com/watch?v=cTQ3Ko9ZKg8
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Atividade do mês
Envolva os alunos no projeto de ciência-cidadã «Penguin Watch», da Universidade de Oxford. Com
a participação neste projeto, os alunos poderão experienciar uma parte do trabalho de investigação e explorar o método científico com dados reais. Através de imagens, recolhidas por uma rede
de câmaras com vista para as colónias, os alunos poderão fazer contagens de pinguins e dos seus
ninhos, e, assim, contribuir ativamente para a monitorização de parâmetros do sucesso reprodutor
destas espécies. Neste projeto, para além de abordar a biologia e a ecologia dos pinguins, pode
ainda trabalhar temas como as zonas polares e a conservação da biodiversidade. Aceda ao site do
projeto em:
https://www.zooniverse.org/projects/penguintom79/penguin-watch

saber mais
Sabia que no Oceanário já eclodiram mais de 30 pinguins?
Todos os anos, no início da primavera, os pinguins-de-magalhães do Oceanário começam a ser vistos
aos pares e a construir o ninho com palha, que está à sua disposição pela exposição. Depois de eclodirem, as crias são alimentadas pelos progenitores e, passado algumas semanas, são expulsas pelos
progenitores dos ninhos, como acontece na natureza. Nesta altura, as crias são levadas para a quarentena onde, com a companhia de um pinguim adulto, aprendem a nadar e a ser alimentadas pelos
aquaristas.
Os pinguins-de-magalhães mais novos no Oceanário, presentes no Habitat do Antártico, eclodiram
em 2021 e podem ainda ser reconhecidos pela penugem mais acinzentada e pela ausência das duas
riscas pretas no peito, que distinguem os pinguins-de-magalhães adultos. Um destes pinguins foi
batizado como Whiplash, pelos aquaristas, e os outros dois como Kinder e Juju, pelos seguidores do
Oceanário nas redes sociais.
O Oceanário de Lisboa participa em programas de reprodução de espécies marinhas da EAZA –
Associação Europeia de Zoos e Aquários. Estes programas têm como objetivo a gestão de populações de espécies em aquários públicos europeus. Estes programas, permitem saber mais sobre as
estratégias de reprodução das espécies, como o pinguim-de-magalhães, e garantem a variabilidade
genética das populações através de troca de indivíduos entre as instituições.
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Todos podemos contribuir para a conservação da natureza e para a proteção dos pinguins e de todos
os outros seres vivos que sofrem com as alterações climáticas, humanos incluídos. Deixamos alguns
exemplos de comportamentos que podem ser adotados para diminuir a nossa pegada de carbono.
Multiplicando estes gestos por vários dias, e milhares de pessoas, podemos fazer a diferença. Desafie
ainda os alunos a adicionar outras ações sustentáveis a esta lista:
/ Evitar produtos demasiado embalados ou escolher embalagens grandes e com o mínimo de
desperdício de papel e plástico.
/ Levar o lanche para a escola numa caixa e/ou embrulhado num guardanapo de pano reutilizável.
/ Separar e reciclar papel, vidro, plástico, cortiça, pilhas e óleo alimentar.
/ Reutilizar os sacos de pano dos pais ou dos avós ou usar roupas que já não usam para fazer um
novo saco.
/ Comprar menos roupa e/ou fazer trocas com os amigos das peças que já não se usem.
/ Evitar o uso de ar condicionado.
/ Desligar as luzes sempre que estas não estejam a ser necessárias.
/ Secar a roupa ao sol em vez de utilizar máquina de secar.
/ Desligar os carregadores dos telemóveis e de outros equipamentos assim que estejam carregados.
/ Sempre que possível, comprar alimentos da época e de produtores locais.
/ Reduzir o consumo de carne e de peixe, começando por incluir no menu da semana pelo
menos uma refeição vegetariana.
/ Preferir os transportes públicos, a bicicleta ou ir a pé, em vez de usar carro.
/ Partilhar boleias ou utilizar serviços de car sharing.
/ Utilizar sempre os dois lados das suas folhas de papel e imprimir apenas quando necessário.
/ Usar as redes sociais para ter uma voz ativa e encontrar novas formas de ajudar.
/ Passar a mensagem aos que nos são próximos, participar em projetos ambientais e reeducar os
outros através do nosso exemplo.
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