
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna auxilia no desencalhe 
de baleia e seu filhote. 

No dia 08 de agosto de 2014, uma baleia   F  ranca   e seu filhote entraram no estuário de Laguna 
por volta das 14h30min. Cerca 16:00h a mãe acabou encalhando em uma parte baixa da Lagoa 
Santo  Antônio  dos  Anjos.  A  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Laguna  (DelLaguna),  em 
conjunto com a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA) – Órgão ligado ao Ministério 
do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros de Laguna, Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), Prefeitura de Laguna e as empresas Camargo Correa e Laguna 
Navegações Ltda., atuaram em conjunto na operação de desencalhe. Visando um adequado cenário 
para  dar  prosseguimento  aos  trabalhos,  foi  recomendado  a  população,  que  ninguém tentasse  a 
aproximação do animal, por qualquer meio, visando não estressá-lo, o que seria uma situação de 
risco  as  equipes  envolvidas  na  Operação  de  Desencalhe,  por  tratar-se  de  um  espécime  de 
aproximadamente 15 metros e 40 toneladas.

Nas  primeiras horas  do  dia  09  de  agosto,  o  filhote  da  baleia  Franca  também  acabou 
encalhando,  por  volta  das 12:40h o filhote  desencalhou sozinho,  tendo sido acompanhado pela 
Moto  aquática da  DelLaguna,  ocasião  em que  o  Delegado  solicitou que  a  Veterinária  do  GT 
embarcasse na motonáutica, afim de orientar o militar que a conduzia, sugestão que foi plenamente 
compartilhada  pela  profissional.  Para  surpresa  de  todos,  a  veterinária conseguiu  promover  a 
interação filhote x motonáutica,  fazendo com que o mesmo a seguisse até a saída dos molhes da 
barra de Laguna, às 17:30h, resolvendo assim 50% do problema. 

O Grupo Tarefa  da  Operação  de  Resgate  empregou  dois  rebocadores  da  empresa Laguna 
Navegação Ltda., bem como fez uso de cintas  e cabos disponibilizados pela empresa Camargo 
Correia,  que compõem o consórcio  de construção da Ponte Anita  Garibaldi.  Mergulhadores  do 
Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental de Laguna envolveram a baleia maior com a  cinta, sob 
orientação de especialistas da APA da Baleia Franca. 

Por volta das 14h50min do dia 9 de agosto, iniciou-se a tentativa de desencalhe da baleia mãe, 
na quinta tentativa as equipes de resgate conseguiram lograr êxito, iniciando outra fase complexa da 
operação:  rebocar  um animal  de  15  m e  40  t,  por  um canal  de  10  m de  largura  e  1,5  m de 
profundidade nos pontos mais rasos. A baleia Franca adulta foi rebocada, com seu estado de saúde 
geral sendo monitorado por uma equipe multidisciplinar da APA da Baleia Franca, composta por 
Analistas Ambientais, Oceanógrafos, biólogo e uma veterinária, tendo até o término da operação a 
referida equipa classificado o estado de saúde da mãe e filhote como estável e sem lesões. 

Às 19:45h do dia 9 de agosto, os rebocadores escoltados por embarcações da MB e demais 
instituições do Grupo Tarefa, chegaram na saída dos moles do Canal da Barra de Laguna, tendo 
liberado o cabo e a baleia mãe nadou rumo ao mar aberto, a fim de se juntar ao seu filhote. Ao 
amanhecer  do  dia  10  de  agosto,  embarcações  da  DelLaguna  e  da  Polícia  Militar  Ambiental, 
realizaram o monitoramento da Lagoa Sto. Antônio dos Anjos e litoral adjacente, a fim de avistar os 
animais, ou plotar uma eventual reentrada/encalhe na lagoa ou praias da região. “Nossa expectativa 
agora é encontrar mãe e filhote juntos no oceano, oque seria o melhor dos desfechos possíveis para 
essa situação de encalhe”, afirmou a chefe substituta da APA da Baleia Franca, Luciana Moreira.

Por fim, vale ressaltar, o profissionalismo dos militares da DelLaguna envolvidos, bem como 
os demais componentes do GT, que de forma diligente e incansáveis, durante cerca de 32 horas 
contínuas,  cumpriram a  missão  sem perda  de  vidas  humanas,  feridos  ou  incidentes,  ou  perdas 
materiais, fechando com chave de ouro com a efetivação do retorno das baleias à mar aberto.Toda a 
operação foi  cuidadosamente  acompanhada pelo  Agente  da Autoridade  marítima  local,  a  quem 
coube velar pela salvaguarda da vida humana, tendo o mesmo em alguns momentos interrompido a 
operação,  para  ajustes  operacionais  no  gerenciamento  de  riscos.  A  operação teve  grande 
repercussão na mídia, tendo fortalecido, sobremaneira, a imagem das Instituições envolvidas. 
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Moto aquática da DelLaguna acompanhando o filhote

Monitoramento da baleia adulta



Preparativos para o reboque da baleia adulta.
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Foto da baleia mãe entrando na lagoa em Laguna/SC
Foto: Ronaldo Amboni – Fotógrafo Profissional 

FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA
Capitão-de-Corveta (T)

Delegado

ASSINADO DIGITALMENTE


