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[ATUALIZAÇÃO] Baleia de 9 metros
aparece em praia de SP e vira atração

entre banhistas: 'Chama atenção'
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Uma baleia jubarte foi encontrada morta em

uma praia de Ilha Comprida, no litoral de São

Paulo, na manhã desta quinta-feira (30). De

acordo com o Instituto de Pesquisas Cananeia

(IPeC), não será possível a realização de

necropsia para averiguar a causa da morte do

animal marinho devido a equipe de biólogos e

veterinários estar reduzida por conta da

pandemia do novo coronavírus.

O animal foi encontrado pela manhã na praia do

Balneário City Mar e chamou a atenção de

diversas pessoas que passavam pelo local. A

população parou para observar e tirou vários

fotos, que foram amplamente compartilhadas

nas redes sociais. Um dos banhistas que flagrou

a baleia foi o motorista Felipe Praeiros, de 56

anos.

"Estava passando, por volta de 7h, e vi ela

encostada lá. É muito grande, chama a atenção.

De vez em quando aparece um animal ou outro,

sempre neste ponto. Acredito que seja a maré

judiada", diz o motorista.

A equipe do IPeC, durante o monitoramento que

realiza diariamente em Ilha Comprida , localizou

e fez o registro da morte da baleia-jubarte.

Segundo os biólogos, o animal tem cerca de 9

metros.

De acordo com o Instituto, como a baleia já

estava em estado médio de decomposição e na

arrebentação, foi dificultada a aproximação da

equipe e não foi possível determinar a idade e

sexo do animal.

A equipe do IPeC afirma que está trabalhando

reduzida devido às solicitações do Governo de

São Paulo, da empresa Mineral Engenharia e

Meio Ambiente (coordenadora no projeto) e pela

Petrobrás. Por isso estão realizando necropsias

apenas em animais frescos.

A baleia será enterrada na orla da praia e o

ponto será marcado com localização GPS para

futuras pesquisas. Uma equipe da Prefeitura de

Ilha Comprida será deslocada para retirar o

animal da praia.
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O IPeC, por meio do Projeto de Monitoramento

de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS),

realiza o monitoramento das praias entre

Cananéia e Iguape todas as manhãs,

registrando os animais encontrados vivos ou

mortos e levando-os para reabilitação ou para

necropsia. O Instituto orienta que as pessoas

que encontrarem um animal marinho encalhado

vivo ou morto nas praias da região, entrem em

contato por meio do telefone 0800 642 334.
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