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BALNEÁRIOS

Quase 20 afogamentos 
foram registrados nas 
praias do Pará apenas 

nos dois primeiros � nais de 
semana de julho, informou 
o Corpo de Bom-
beiros Militar. No 
mesmo período, 
outras ocorrências 
incluem 200 aci-
dentes com animais 
aquáticos, 246 aten-
dimentos pré-hos-
pitalares e 35 casos 
de crianças perdidas. 

Embora a principal preocu-
pação dos veranistas seja com 
afogamentos, acidentes com 
animais aquáticos são ainda 
mais frequentes, como já apon-
tam os números neste mês de ju-
lho. O tenente-coronel dos Bom-
beiros, Átila das Neves Portilho, 
explica que essas ocorrências 

variam de acordo com o balneá-
rio escolhido: em praias de água 
salgada, como Salinas, Marudá 
e Bragança, são comuns aciden-
tes com águas-vivas e caravelas; 

já em locais de água 
doce, há mais aciden-
tes com arraias. 

“É muito difícil 
prevenir um acidente 
com água-viva por-
que ela se camu� a 
na água, em razão de 
ser pequena e trans-

parente. Já com caravelas � ca 
um pouco menos difícil a pre-
venção, pois ela se assemelha 
a um balão � utuando na água. 
Com arraias a principal dica é 
evitar locais com lama”, ressal-
ta o tenente-coronel, que refor-
ça que os animais estão em seu 
habitat, por isso apresentam 
comportamentos de defesa. 

Uma dica é procurar informa-
ção junto a guarda-vidas sobre 
animais na área, horários e lo-
cais mais adequados ao banho. 

Adriano Wilkson sabe bem 
o quão desagradável esses aci-
dentes podem ser. Em 2015, 
durante uma viagem, a Mos-
queiro, ele foi surpreendido 
com uma ferroada de arraia 
enquanto tomava banho de 
rio à noite, próximo à praia do 
Chapéu Virado. “Senti uma 
ferroada na panturrilha. Era 
como uma furadeira, entran-
do girando e saindo da mesma 
forma. A dor era muito grande e 
ficou dolorido por semanas. Te-
nho a cicatriz na perna até hoje”, 
relata o jornalista. Ele conta que 
sabia das arraias em Mosquei-
ro, mas como frequentava a ilha 
desde pequeno, foi despreocu-
pado para o fundo.

Banho de mar 
exige atenção
CUIDADOS AJUDAM A EVITAR ACIDENTES COM ANIMAIS E AFOGAMENTOS 
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Para evitar afogamentos, 
o Corpo de Bombeiros reco-
menda que os banhistas não 
se afastem demais da faixa de 
areia e que evitem nadar em 
braços de rios, que não são 
classi� cados como balneá-
rios e, portanto, não há guar-
da-vidas presentes. Também 
é importante � car atento aos 
“buracos no mar”, formados 
naturalmente ou por ação hu-
mana mediante dragagem no 
fundo do curso d’água para 
retirada de areia. 

“Em caso de afogamento, a 
pessoa inconscientemente vai 
chamar por socorro, especial-
mente com gestos, acenando 
com os braços. Por isso é sem-
pre muito importante evitar 
se afastar da margem porque, 
ainda que a pessoa saiba na-
dar, ela pode ser acometida 
de um mal súbito, como uma 
câimbra, por exemplo”, orien-
tam os bombeiros.

Mesmo quem sabe nadar 
deve ter consciência de que 
há outras questões a serem 

avaliadas. A correnteza, por 
exemplo, contribui para si-
tuações de risco. Não é reco-
mendado tentar salvar uma 
vítima de afogamento, mas é 
possível oferecer algum obje-
to que � utue. Também é im-
portante manter a calma para 
tranquilizar a vítima e buscar 
a ajuda de um guarda-vidas 
imediatamente. 

Com as crianças, a vigilân-
cia deve ser redobrada e cons-
tante. Crianças mais velhas 
não devem � car responsáveis. 

Correnteza em rios e praias é outro fator de risco


