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    Nove tartarugas mortas foram encontradas no Litoral paranaense em duas
semanas

(Foto:

Colaboração/Jornal de Guaratuba) 
Redação Bem Paraná 

Uma tartaruga marinha, da espécie tartaruga de couro, ameaçada de extinção,
foi encontrada morta na manhã desta segunda (26) no Balneário de Nereidas,
em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com informações do Centro de
Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), nove
tartarugas da mesma espécie foram encontradas mortas na região nas últimas
duas semanas nas praias paranaenses.

O Centro ainda estuda a causa das mortes, mas trabalha com duas hipóteses: a
quantidade grande águas-vivas, principal alimento da espécie, no litoral do
estado ou acidentes em áreas de pesaca. Os animais mortos foram levados
pelos biólogos para o centro marinho de Pontal do Paraná para estudos.

A partir de diversos fatores já abordados aqui em nossa página, este foi um ano



atípico quanto ao registro de pinguins-de-Magalhães, devido ao grande número
de animais que chegaram/encalharam no litoral do Paraná. Os indivíduos que
chegaram vivos e puderam ser atendidos no Centro de Reabilitação e
Despetrolização (CReD) da UFPR, receberam toda a nossa atenção e empenho
para vê-los reabilitados e devolvidos de volta ao mar.

Pinguins - Por outro lado, nesta segunda (26) também o Centro de Estudos do
Mar comemorou a reabilitação de oito pinguins que, em breve serão,
reintegrados à natureza. Eles também foram encontrados nas praias
paranaenses

O que fazer se avisar animais encalhados nas praias - Caso registrem outros
mamíferos, tartarugas e aves marinhas encalhados no Paraná, por favor,
avisem ao PMP-BS/LEC Centro de Estudos do Mar pelo telefone 0800-642-3341
ou pelo 41 3511-8671

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 no Polo Pré-Sal da 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, através do monitoramento das praias e do atendimento
veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.
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