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Tartaruga tem membro amputado
após se enrolar em petrecho de pesca

no litoral de SP
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Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) teve

uma nadadeira amputada após se enroscar em

um petrecho de pesca. O animal, capturado em

uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo,

está se recuperando na sede do Instituto

Gremar.

A tartaruga foi resgatada no dia 28 de março,

após ser encontrada machucada por um

pescador no Canto das Galhetas, na Praia das

Astúrias. O Instituto Gremar foi acionado pelo

Grupamento de Bombeiros Marítimo do

Guarujá, que avisou sobre o encalhe de uma

tartaruga-verde.

Tartaruga-verde passa por tratamento no

Instituto Gremar, em Guarujá (SP) - Foto:

Divulgação/Instituto Gremar

Ao chegar ao local, a equipe do Gremar

encontrou o animal, juvenil, com uma linha

presa à nadadeira anterior direita, já necrosada,

com perda de tecido e musculatura. O petrecho

se estendia até sua cavidade oral.

Após uma avaliação clínica dos resultados dos

exames iniciais no Centro de Reabilitação e

Despetrolização de Animais Marinhos, foi

necessária a amputação da nadadeira.

De acordo com a equipe, o procedimento deu

certo e, há 12 dias internada no centro de

reabilitação da instituição, a tartaruga-verde se

recupera bem. Nos próximos dias, novos testes

e radiografias para avaliar se não há outras

complicações causadas pela linha.

Tartaruga-verde resgatada recebe cuidados no

centro de reabilitação do Instituto Gremar, em

Guarujá (SP) - Foto: Divulgação/Instituto
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Gremar

Projeto de Monitoramento de Praias

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia

de Santos (PMP-BS) é uma atividade

desenvolvida para o atendimento de

condicionante do licenciamento ambiental

federal das atividades da Petrobras de

produção e escoamento de petróleo e gás

natural na Bacia de Santos, conduzido pelo

Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os

possíveis impactos das atividades de produção

e escoamento de petróleo sobre as aves,

tartarugas e mamíferos marinhos, por meio do

monitoramento das praias e do atendimento

veterinário aos animais vivos e necropsia dos

animais encontrados mortos. O projeto é

realizado desde Laguna (SC) até Saquarema

(RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Gremar

monitora o Trecho 9, compreendido entre São

Vicente e Bertioga.

Para acionar o serviço de resgate de

mamíferos, tartarugas e aves marinhas, vivos

debilitados ou mortos, entre em contato pelos

telefones 0800 642 3341 ou (13) 99711 4120.

A tartaruga foi resgatada no dia 28 de março,

após ser encontrada machucada por um

pescador no Canto das Galhetas, na Praia das

Astúrias. O Instituto Gremar foi acionado pelo

Grupamento de Bombeiros Marítimo do

Guarujá, que avisou sobre o encalhe de uma

tartaruga-verde.

Ao chegar ao local, a equipe do Gremar

encontrou o animal, juvenil, com uma linha

presa à nadadeira anterior direita, já

necrosada, com perda de tecido e musculatura.

O petrecho se estendia até sua cavidade oral.

Após uma avaliação clínica dos resultados dos

exames iniciais no Centro de Reabilitação e

Despetrolização de Animais Marinhos, foi

necessária a amputação da nadadeira.

De acordo com a equipe, o procedimento deu

certo e, há 12 dias internada no centro de

reabilitação da instituição, a tartaruga-verde se

recupera bem. Nos próximos dias, novos testes

e radiografias para avaliar se não há outras

complicações causadas pela linha.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia

de Santos (PMP-BS) é uma atividade

desenvolvida para o atendimento de

condicionante do licenciamento ambiental

federal das atividades da Petrobras de

produção e escoamento de petróleo e gás

natural na Bacia de Santos, conduzido pelo

Ibama.
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Esse projeto tem como objetivo avaliar os

possíveis impactos das atividades de produção

e escoamento de petróleo sobre as aves,

tartarugas e mamíferos marinhos, por meio do

monitoramento das praias e do atendimento

veterinário aos animais vivos e necropsia dos

animais encontrados mortos. O projeto é

realizado desde Laguna (SC) até Saquarema

(RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Gremar

monitora o Trecho 9, compreendido entre São

Vicente e Bertioga.

Para acionar o serviço de resgate de

mamíferos, tartarugas e aves marinhas, vivos

debilitados ou mortos, entre em contato pelos

telefones 0800 642 3341 ou (13) 99711 4120.
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