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0          5         10 milhas

0       6      12 quilômetros

Locais entre as ilhas Dassen e Robben em que os cargueiros de minério  
de ferro Treasure e Apollo Sea afundaram, com a diferença de exatos seis anos 
e três dias, deixando vazar petróleo no oceano.
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Prólogo

Águas sombrias: pânico no mar

A questão não é “Eles conseguem raciocinar?” nem “Eles con-
seguem falar?”, e sim “Eles conseguem sofrer?”

Jeremy Bentham, filósofo do século XVIII

Ali estavam. A luz do sol era refletida no brilho das escamas das sar-
dinhas sob a água. Tendo alimentado seus filhotes esfaimados durante 
dois dias inteiros e nadado vários quilômetros para atingir a área de 
forrageio, os pinguins estavam a postos para comer. Embora costume 
sair ao mar em pequenos grupos, depois que localiza um cardume, cada 
pinguim captura individualmente suas presas. Estavam agora caçando 
por conta própria. Um dos pinguins respirou fundo e mergulhou na cin-
tilante superfície, nadando até ficar sob as sardinhas, suas costas pretas 
misturando-se ao fundo escuro do oceano, camuflando-o. Subitamente, 
disparou em velocidade para cima, por entre a massa vertiginosa, agarrou 
um peixe prateado pelas guelras e, ainda embaixo d’água, engoliu-o in-
teiro, começando pela cabeça. Caçador rápido e ágil, o pinguim capturou 
e engoliu vários peixes até que a dor nos pulmões sinalizasse a neces-
sidade de subir para respirar. Após vários minutos submerso, emergiu 
longe de onde havia mergulhado.

Viu-se então em meio a uma substância espessa e nojenta que aderiu 
a suas penas e atrapalhou seu nado. O petróleo cáustico penetrou-lhe os 
olhos, queimando-os e dificultando a visão. Confuso e angustiado, o pin-
guim lutou para abrir caminho pela sujeira preta e viscosa que flutuava na 
superfície do oceano. O petróleo espesso revestia seu corpo, tornando-o 
pesado, e quase o impedindo de manter a cabeça acima d’água. Agitou 
freneticamente suas asas, mas era cada vez mais difícil mover-se. Ao respi-
rar, inalava mais e mais água, além dos resíduos do petróleo que cobriam 
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seu bico. Sufocado pela mistura tóxica que queimava seus pulmões e sua 
garganta, o pinguim tossiu, lutando para respirar.

O óleo grosso grudara nas penas densas e sobrepostas do pinguim, 
desalinhando-as, e a água fria do oceano agora penetrava por elas como 
dedos gelados até atingir sua pele. Com queda da temperatura corporal 
e início de hipotermia, o pinguim enfraqueceu e desorientou-se; girou a 
cabeça, em busca da massa de terra mais próxima. Se conseguisse atingir 
a costa, poderia atenuar o frio e os vapores que o petróleo exalava. Havia 
uma ilha a vários quilômetros de distância, mas teria força para nadar 
tão longe? O instinto fez com que rumasse naquela direção. Debilitado, 
levou várias horas estafantes até a ilha ficar a seu alcance, mas, então, as 
ondas de rebentação lançaram-no violentamente contra as rochas, agora 
escorregadias devido ao petróleo, fazendo com que ele deslizasse e só a 
muito custo mantivesse o equilíbrio. Exausto, enfim se ergueu na costa 
rochosa, onde centenas de outros pinguins se agrupavam, o óleo escuro 
e denso escorrendo deles lentamente e formando poças negras que se 
ampliavam ao redor de seus pés.

Alguns, imóveis, lembravam estátuas. Encurvados, as asas pendendo 
debilmente nas laterais do corpo, estavam em estado de choque. Outros 
tentavam remover das penas aquela substância espessa – uma tarefa im-
possível; o petróleo grudava em cada pena, e, usando o bico na vã tentativa 
de limpá-las e assentá-las, inadvertidamente engoliam grandes quantida-
des daquela sujeira tóxica. Se aquilo permanecesse em seus tratos intes-
tinais, úlceras hemorrágicas se formariam, fazendo com que suas fezes 
normalmente verdes e brancas se tornassem marrom-escuras, devido ao 
sangue digerido e ao petróleo engolido. Com o tempo, as toxinas do petró-
leo entrariam na corrente sanguínea e decomporiam os glóbulos verme-
lhos, levando à anemia. A ingestão do petróleo, por fim, poderia matá-los.

Os pinguins estavam agora impossibilitados de sair ao mar. Não po-
diam voltar para caçar alimentos porque suas penas, poluídas, já não for-
neciam proteção contra a água gélida. Alguns que, premidos pela fome, 
resolviam enfrentá-la eram logo forçados pelo frio penetrante a voltar à 
terra. Embora os cardumes passassem a poucos metros, os pinguins eram 
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obrigados a permanecer na terra seca. Parados ali, entretanto, logo mor-
reriam de fome. Seus famintos filhotes também morreriam. Tratava-se 
de uma situação insustentável. Não havia boas opções para eles – ou para 
seus filhotes – nem saída à vista para aquele sofrimento.

De início, havia nas praias algumas centenas de pinguins, depois mi-
lhares, e posteriormente mais de 0 mil. E não paravam de chegar, até que, 
no final, quase 20 mil pinguins cobriam as costas manchadas de petróleo 
das ilhas Robben e Dassen, na África do Sul. Aqueles que não conseguiram 
voltar à terra firme com rapidez suficiente depois de enfrentar o petróleo 
sucumbiram à hipotermia ou se afogaram. Os pinguins que haviam ba-
talhado para sair dos locais de alimentação e chegar até ali naquele dia 
tiveram a sorte de não se deparar com nenhum desses dois destinos. No 
final, entretanto, um de cada dez daqueles pinguins cobertos de petróleo 
viria a morrer.

Seria aquele pinguim um deles, ou alguém viria resgatá-lo?


