Peixe-boi resgatado no sul da Bahia passa por tratamento no Tamar
O peixe-boi (Trichechus manatus manatus) que está hospedado no Projeto
Tamar da Praia do Forte-BA chegou no dia 27/02, vindo da Gamboa do Morro,
região próxima a Morro de São Paulo, no baixo sul do estado da Bahia. Foi
resgatado por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio), acionados pela equipe do Instituto
Mamíferos Aquáticos (IMA), pois estava em local onde não havia água doce e
alimento, dali não conseguiria sair sozinho, tinha ingerido lixo e apresentava
comportamento apático. Era dia da soltura do "Filhote 20 Milhões", marca
inédita no Brasil que o Tamar alcançou em 35 anos. A alegria foi então dupla,
pois a operação de resgate de 3 dias teve êxito e o animal foi amparado a
tempo, conta Thaís Pires, médica veterinária do Projeto Tamar.
De acordo com a leitura do chip que estava no peixe-boi, é um macho, seu
nome é Assu e tem 15 anos. Foi criado no Centro de Mamíferos Aquáticos de
Pernambuco e solto há cinco anos em Alagoas. Ele nadou cerca de mil
quilômetros até chegar ao baixo sul da Bahia. Foi removido para o Projeto
Tamar/ICMBio da Praia do Forte, onde ficará por cerca de 30 dias. Após
cuidados e verificada sua boa condição de saúde os veterinários decidirão
quando, como e onde será sua soltura. Os visitantes podem ver Assu através
de uma cerca que dá para a ala de veterinária.
Projeto Tamar
Criado há 35 anos, o Projeto Tamar é uma cooperação entre o Centro
Tamar/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a
Fundação Pró-Tamar. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de
extinção:
tartaruga-cabeçuda
(Caretta
caretta),
tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege
cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em
áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas
marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina. Reconhecido internacionalmente como uma das mais
bem sucedidas experiências de conservação marinha do mundo, seu trabalho
socioambiental, desenvolvido com as comunidades costeiras, serve de modelo
para outros países. O Projeto Tamar tem o patrocínio oficial da Petrobras,
através do programa Petrobras Socioambiental, e nos nove estados brasileiros
onde atua, recebe diversos apoios locais.
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