Conservação da Baleia Franca: Sinônimo de sustentabilidade em Torres (RS).
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A espécie de cetáceo Eubalaena australis, quase extinta dos mares do sul devido à caça indiscriminada ao
longo de quase quatrocentos anos, hoje apresenta um aumento significativo na sua população, após quase
25 anos de preservação e monitoramento realizados pelo Projeto Baleia Franca, sendo considerada um
patrimônio vivo no Atlântico Sul Ocidental. Os trabalhos de pesquisa do Projeto realizados desde 2005 no
município de Torres (RS), e este ano em parceria com o curso de graduação em Biologia da Ulbra –
Campus Torres, possibilitaram a intensificação do monitoramento em águas gaúchas, bem como a
sensibilização da comunidade local quanto a importância sócio-ambiental que o registro das baleias
francas pode representar para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O objetivo deste trabalho é promover
e divulgar junto à comunidade de Torres e região a temática ambiental ligada à presença das baleias
francas, especialmente no litoral gaúcho, resgatando um pouco da sua história natural e a ativa ação dos
pesquisadores na preservação da espécie. Assim pretende agregar valor ao planejamento de ações no
turismo ecológico, que valorizem o registro destas baleias na costa gaúcha como fator de
desenvolvimento sustentável e conservação da ecologia local. A presente iniciativa de sensibilização
ambiental é amparada em palestras e no envolvimento em atividades do calendário oficial de eventos do
Município, que conta o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os encontros têm mostrado o
grande interesse da população em relação aos trabalhos que envolvam o uso sustentável dos bens naturais
e a valorização dos elementos da privilegiada biocenose local. Palestras em escolas particulares e públicas
da rede municipal e estadual, mostras de vídeo, exposições na Semana Acadêmica do curso de Biologia e
VI Feira do Livro de Torres, além da ampla divulgação na imprensa vem despertando no contexto social
da cidade a idéia de união dos esforços na ampliação e qualificação dos trabalhos ao longo do ano. A
avaliação dos resultados das atividades de sensibilização nos permite projetar para as próximas
temporadas de migração da E. australis, o incremento de novas pesquisas, aliadas a intensa participação
da comunidade local, sempre com foco na sustentabilidade e, sobretudo, na preservação da Baleia Franca
Austral.
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