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APRESENTAÇÃO 

 

 

O I Simpósio sobre Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas teve como 

objetivo proporcionar o intercâmbio de conhecimentos científicos, estimular discussões 

acadêmicas em diferentes níveis de formação, trazer visibilidade às ações desenvolvidas 

com tartarugas marinhas em diferentes âmbitos através de um evento pioneiro na área, 

além de possibilitar a todos os envolvidos, atualização no tocante a conservação e pesquisa 

de tartarugas marinhas. 

A proposta do evento surgiu durante reuniões da Rede de Conservação de 

Tartarugas Marinhas do Nordeste (RETAMANE) em 2016. O simpósio possibilita uma forma 

de incluir, paralelamente às reuniões da Rede, toda a comunidade acadêmica interessada 

nas discussões acerca de pesquisa e conservação de tartarugas marinhas. 

A primeira edição do evento contou com mais de 80 participantes entre estudantes e 

profissionais, além de representantes institucionais de âmbito nacional, sendo  organizada 

pelas  Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Projeto Cetáceos da Costa Branca) 

e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Laboratório de Morfofisiologia de 

Vertebrados). 

Apresentamos aqui os Anais do I Simpósio sobre Pesquisa e Conservação de 

Tartarugas Marinhas. Neste documento estão expostos os resumos dos trabalhos 

apresentados no evento, produzidos por estudantes de graduação, pós-graduação e 

pesquisadores, da área que fundamentaram as discussões ao longo de um dia inteiro de 

atividades. 

Os resumos estão subdivididos em sete capítulos de acordo com o eixo temático, 

podendo ser resultados de trabalhos concluídos, ou dados de pesquisas em andamento, 

assim como ações de conservação em andamento. 

A comissão organizadora agradece a confiança depositada por todos e que 

possamos, juntos, dar continuidade aos trabalhos em prol da conservação das tartarugas 

marinhas no nordeste e em todo o Brasil. 
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ACUPUNTURA ASSOCIADA À MEDICINA CONVENCIONAL PARA 

REABILITAÇÃO DE TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas): UMA 

ALTERNATIVA PARA A CONSERVAÇÃO. 

 

Acupuncture associated with conventional medicine for the rehabilitation of green sea turtle 

(Chelonia mydas): an alternative for conservation. 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus de Natal, Departamento de 

Turismo. fabiomed.vet@hotmail.com. 

 

O processo de reabilitação de tartarugas marinhas tem um impacto grande sobre o sucesso da 

soltura. O fato de apresentarem características insatisfatórias para voltar ao ambiente natural, 

não necessariamente significa que o animal não esteja apto para soltura, pois, em cativeiro 

podem apresentar movimentos estereotipados. O presente trabalho teve intuito de utilizar a 

técnica de acupuntura, para correção de estereotipia. O animal sobre o qual foi aplicado o 

tratamento de acupuntura tratava-se de uma fêmea adulta de tartaruga-verde (Chelonia 

mydas), com 139 kg, medindo 110 cm de comprimento curvilíneo de carapaça por 100 cm de 

largura curvilínea de carapaça. O animal encalhou no dia 16/06/2017, na Praia de Diogo 

Lopes, Macau/RN e foi resgatado pela equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-

UERN) e encaminhada Para o Centro de reabilitação em Areia Branca/RN. O animal 

apresentou apatia, anorexia, desidratação e edema generalizado, sendo instituído o uso de 

antibiótico, antinflamatório, fluídoterapia suplementada de vitaminas, minerais e 

aminoácidos, além de exames complementares. Entretanto, no ambiente cativo, apresentou 

desvio de cabeça com redução de movimentação da nadadeira anterior esquerda, realizando 

movimentos circulares abertos. Após análise, optou-se por sessões de acupuntura. A técnica 

escolhida foi “Cercar o Dragão” tanto na região úmero-escapular, quanto na das vértebras 

cervicais, uma vez por semana durante um mês, com uso de 0,2 ml de vitamina B12 aplicadas 

nos pontos de interesse. Todo processo foi acompanhado através de etogramas realizados três 

vezes ao dia com duração de 1 hora cada. A medicina alternativa surtiu bons resultados, 

fazendo com que  o animal posicionasse a cabeça e movimentasse a nadadeira corretamente 

de forma imediata, além de aumentar a ingestão de alimento, tornando-o apto para soltura, 

que foi realizada com sucesso no dia 09/08/2017, na Praia de Upanema, Areia Branca/RN. 

 

Palavras-chave: Cercar o dragão. Tartaruga-verde. Medicina alternativa. 

 

Agência financiadora: PETROBRAS/Condicionante CGPEG/IBAMA para atividades de 
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mailto:fabiomed.vet@hotmail.com


10 
 

CASO DE AMPUTAÇÃO BILATERAL DE NADADEIRAS DE TARTARUGA-

VERDE (Chelonia mydas) NA PRAIA DE ÁGUAS BELAS, CASCAVEL/CE 

 

Case of bilateral amputation of green-turtle (Chelonia mydas) at Águas Belas beach, 

Cascavel./CE 
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O número de tartarugas marinhas com amputação de nadadeiras vem aumentando, o que pode 

ser explicado por fatores como o emalhe em rede de pesca e predação. O presente trabalho 

teve como objetivo relatar o caso de uma tartaruga marinha que encalhou sem as duas 

nadadeiras anteriores. Tratava-se de uma fêmea adulta de tartaruga-verde (Chelonia mydas), 

com 162,2 kg, medindo 110 cm de comprimento curvilíneo de carapaça por 108 cm de 

largura curvilínea de carapaça, encalhada no dia 14/01/2017, na Praia de Águas Belas, 

Cascavel/CE. Moradores da comunidade acionaram a equipe do Projeto Cetáceos da Costa 

Branca (PCCB/UERN) que, ao realizar pronto atendimento, constatou que o animal 

apresentava-se apático, desidratado, com edema generalizado de tecidos moles, enoftalmia e 

nadadeiras anteriores amputadas com grau de cicatrização avançado. O tratamento 

medicamentoso foi de antibiótico-terapia, anti inflamatório, fluidoterapia com suplementação 

de vitaminas, minerais e aminoácidos. Durante todo período que o animal manteve-se em 

reabilitação, alimentou-se normalmente, defecou com frequência e permaneceu ativo. Apesar 

de uma melhora significativa no quadro clínico, enoftalmia persistia, no dia 12/03/2017 o 

indivíduo teve morte súbita, sendo encontrado dentre as análises necroscópicas grande 

quantidade de líquido na cavidade, hidropericárdio e obstrução do arco aórtico devido 

presença de coágulo cruórico. Os achados na necropsia associado às lesões das nadadeiras, 

sugere que animal tenha sido vítima de emalhe, e as alterações sistêmicas não foram passíveis 

de resolução devido ao comportamento assintomático que o animal apresentou. 

 

Palavras-chave: Interação antrópica. Monitoramento. Afecção oftálmica. 
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CASO DE MICROFTALMIA EM TARTARUGA-DE-PENTE (Eretmochelys 

imbricata) RECÉM-NASCIDA NA PRAIA DE PEDRA GRANDE, PORTO DO 

MANGUE-RN. 

 

Case of microftalmy in hawksbill sea turtle (Etmochelys imbricata) newborn on Pedra 

Grande beach, Porto do Mangue-RN. 
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O período de desova de tartarugas marinhas varia de acordo com cada espécie, sendo para a 

tartaruda-de-pente (Eretmochelys imbricata) entre os meses de Outubro a Maio. Existem 

poucas descrições de neonatos de tartarugas marinhas que apresentem alterações 

morfofisiológicas, uma vez que, em sua maioria quando apresentam, morrem antes mesmo da 

eclosão do ovo. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso do nascimento de uma 

tartaruga-de-pente (Ertmochelys imbricata) que apresentava microftalmia bilateral. No dia 11 

de abril de 2016, a equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-UERN) registrou um 

ninho de tartaruga marinha, na praia de Pedra Grande, Porto do Mangue/RN, que foi 

monitorado e aberto posteriormente na data de 04 de junho de 2016, tendo uma taxa de 

sucesso de 8%. Um dos recém-nascidos que possuía 4 centímetros de comprimento 

curvilíneo de carapaça por 3,2 centímetros de largura curvilínea de carapaça, apresentava 

crânio com diferenças morfológicas em relação aos outros saudáveis. Ao ser atendido pela 

equipe especializada, pode-se observar microftalmia, caracterizada pelo baixo volume do 

globo ocular, afetando o próprio desenvolvimento do crânio, uma vez que os tecidos 

adjacente não se desenvolveram, dando uma impressão de deformidade craniana. Esta 

anomalia ocorre devido a diversos fatores, entre eles, de caráter genético, podendo levar o 

animal a óbito por comprometer não apenas a visão, mas também pela possibilidade de mal 

desenvolvimento encefálico. A correção cirúrgica é feita através da técnica de cantotomia, 

pois, em alguns casos é possível melhorar as condições de bem estar animal, preservando o 

globo ocular reduzido. A tartaruga em questão veio a óbito no mesmo dia, sendo preservada 

para posteriores estudos sobre esta rara afecção oftálmica, que poderá ajudar a esclarecer os 

fatores da ocorrência, e taxas de acometimentos futuros.  
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DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA FIBROPAPILOMATOSE EM 

TARTARUGAS MARINHAS NA BACIA POTIGUAR RN/CE 

 

Space-temporal distribution of fibropapilomatose in marine turtles from the Bacia Potiguar 

RN / CE 
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No litoral brasileiro ocorrem cinco espécies de tartarugas marinhas, todas classificadas em 

risco de extinção. Isto é decorrente das diferentes ameaças que esses animais vêm sofrendo 

no decorrer das últimas décadas, dentre estas a destruição do habitat, fotopoluição, pesca 

incidental, tráfego de veículos e predação de ovos. Outra considerável ameaça a esses 

animais, é a fibropapilomatose. Esta doença acomete as tartarugas marinhas, em especial 

indivíduos juvenis da espécie Chelonia mydas, embora tenha sido descrito também nas 

demais espécies. Neste trabalho objetivou-se investigar a distribuição espacial e temporal dos 

registros de tartarugas marinhas com fibropapilomatose que encalham, vivos ou mortos, entre 

as praias dos municípios de Icapuí/CE até Caiçara do Norte/RN, nos anos de 2011 até 2015. 

Para isso foram realizados monitoramentos diários com quadriciclos, cujos animais 

encontrados, com e sem fibropapilomatose, foram classificados quanto à espécie, 

fotografados e georreferenciados. Além disso, realizou-se resgate e translocação de animais 

vivos para a Base de Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca/UERN-Areia Branca. 

Dentre as 3.960 tartarugas marinhas encalhadas, 680 apresentaram tumores sugestivos de 

fibropapilomatose, valores estes que apresentaram crescimento durante os anos estudados e 

possível sazonalidade para os encalhes no segundo semestre de cada ano. A maior frequência 

de animais acometidos pela doença foi registrada nas praias entre os municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN. A Bacia Potiguar RN/CE apresenta-se com características 

comuns a outras áreas de incidência da fibropapilomatose e com fatores que podem ter 

contribuído para o aumento dos registros de animais acometidos. Por se tratar de uma doença 

debilitante, que acomete principalmente animais juvenis e com etiologia ainda não bem 

definida, a fibropapilomatose impulsiona pesquisas que visam melhor entendimento da 

doença para conservação das espécies de tartarugas marinhas. 
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ENCALHE, REABILITAÇÃO E SOLTURA DE TARTARUGA-DE-COURO 

(Dermochelys coriacea): RELATO DE CASO.  

 

Stranding, rehabilitation and release of a Leatherback turtle (Dermochelys coriacea): Case 

report.  
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A espécie Dermochelys coriacea, denominada tartaruga-de-couro, apresenta hábito pelágico 

e geralmente se aproxima da costa apenas para desovar. Atualmente se encontram entre as 

espécies de tartaruga marinha mais ameaçadas de extinção, sendo classificadas como 

criticamente ameaçada pelo Ministério do Meio Ambiente, sofrendo pressão negativa 

principalmente pela pesca com espinhel pelágico e redes de deriva, que são as maiores causas 

de mortalidade e redução da população.  O presente trabalho tem por objetivo apresentar 

dados do encalhe, reabilitação e soltura de uma tartaruga-de-couro registrada no litoral Leste 

do Ceará. O animal foi encontrado vivo na Prainha de Canto Verde, município de 

Beberibe/Ceará, dia 01 de janeiro de 2016 às 12h00. Tratava-se de um juvenil, medindo 116 

cm de comprimento curvilíneo da carapaça por 72,2 cm de largura curvilínea da carapaça, 

pesando 150 kg, apresentando apenas sinais de exaustão. Após avaliação clínica no local o 

espécime foi levado para a Base de Reabilitação de Fauna Marinha do PCCB/UERN, em 

Areia Branca, Rio Grande do Norte. Foi instaurado protocolo terapêutico profilático e de 

curta duração a fim de diminuir o tempo em reabilitação e encaminhar o animal para soltura, 

já que são animais que não se adaptam bem ao cativeiro. Após 5 dias de reabilitação o animal 

permaneceu ativo, sem dificuldades de flutuação e submersão, apresentando anorexia e 

escaras de contato com o recinto em região da cabeça e nadadeiras anteriores, sendo então 

acelerado o processo de soltura em ambiente natural. No dia 06 de janeiro de 2016, em 

parceria com a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), o animal foi levado 

através de uma “ambulancha” para alto mar, onde foi então reintroduzido. O monitoramento 

pós-soltura foi realizado e intensificado em toda extensão da área, não sendo mais avistado. 

Casos de sucesso de soltura de tartaruga-de-couro são escassos, o que faz necessário a 

divulgação, visando alcançar melhores resultados.  

 

Palavras-chave: Pesca. Interação. Reintrodução. Sucesso.   

 

Agência financiadora: PETROBRAS/Condicionante CGPEG/IBAMA para atividades de 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás na Bacia na bacia Potiguar – RN/CE. 

 

Tipo de Trabalho: Resultado de pesquisa concluída. 

 

 

mailto:julianamlpires@hotmail.com


14 
 

LEVANTAMENTO DE AGENTES PARASITÁRIOS EM TARTARUGAS 
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Os parasitos estão presentes em todos os vertebrados, incluindo os répteis, no entanto a 

presença do parasito pode muitas vezes causar doenças e até provocar a morte do hospedeiro. 

As tartarugas podem contrair estes parasitos de formas diferentes, uma vez que estes possuem 

variados ciclos de vida. No entanto, a contaminação do hospedeiro definitivo ocorre mais 

comumente através da dieta, estando as parasitoses envolvidas entre as possíveis causas de 

encalhes de tartarugas marinhas. O presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento dos agentes parasitários de tartarugas marinhas provenientes de encalhes no 

litoral setentrional do Rio Grande do Norte e Leste do Ceará, no período de 2014 à 2016. 

Foram analisadas 16 tartarugas marinhas pertencentes a quatro espécies: Chelonia mydas 

(n=13), Eretmochelys imbricata (n=1), Lepidochelys olivacea (n=1) e Caretta caretta (n=1). 

Foram incluídos no estudo animais mortos em condições de necropsia ou que vieram a óbito 

na Base de Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca. Durante as necropsias, os 

parasitas foram coletados e fixados em frascos de vidro com solução de formalina a 10% e 

isotônica preservada em etanol a 70% ou AFA, conforme a natureza do material. Os 

espécimes foram apurados com lactofenol ou madeira de faia creosote da Amann em 

montagens temporárias para estudo morfológico. Um total de 415 helmintos parasitas das 

classes Trematoda, Cestoda, Nematoda e da sub-classe Hirudinea foram encontrados, sendo a 

maior predominância observada para os trematódeos. Dentre as tartarugas marinhas 

necropsiadas, 20% tiveram causa da morte diretamente associada com o parasitismo. Os 

resultados obtidos representam uma importante contribuição para o conhecimento da fauna 

de helmintos parasitas de tartarugas marinhas e sobre a distribuição geográfica destes 

helmintos ao longo da costa brasileira, mas também colabora para uma maior compreensão 

dos processos patológicos que as acometem e as predispõe à morte.           
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MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE FILHOTES DE TARTARUGA-DE-PENTE 

(Eretmochelys imbricata) (LINNEAUS, 1766) 

Maintenance and rehabilitation of hatchling hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) 

(Linneaus, 1766) 
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A ONG Ecoassociados, atua no monitoramento, conservação e reabilitação de tartarugas 

marinhas. Este trabalho relata o processo de reabilitação de três filhotes de Eretmochelys 

imbricata com malformações oculares congênitas em diferentes graus, sendo: Filhote 1 – 

microftalmia em Olho Direito (OD) (diminuição do tamanho dos olhos); Filhote 2 – 

anoftalmia unilateral em OD (ausência de um dos olhos); e Filhote 3 anoftalmia bilateral 

(ausência de ambos os olhos). Os animais foram mantidos em piscina de fibra de vidro com 

fundo de areia ou cascalho, pedras para servirem de tocas e algas. Os testes de qualidade da 

água eram realizados a cada três dias, sendo a troca de água realizada semanalmente, e a 

limpeza da bomba e filtros diariamente. Eram oferecidos pedaços de peixe e camarão duas 

vezes ao dia, além de suplementação vitamínica via oral. No decorrer do processo os animais 

foram estimulados a se alimentar sozinhos, sendo oferecidos também alimentos vivos, para 

observação da preservação de seus instintos de caça. Foram realizados exames 

oftalmológicos e de Tomografia Computadorizada, para verificar a possibilidade de 

intervenção cirúrgica, a qual foi descartada devido à ausência completa do globo e anexos 

oculares. Os animais foram acompanhados quanto ao seu desenvolvimento (biometrias 

semanais), higidez, capacidade de sobrevivência, até atingirem o comprimento mínimo de 

30cm e estarem aptas a soltura. Os Filhotes 1 e 2, tiveram um excelente desenvolvimento 

físico e de sua capacidade de sobrevivência, quanto ao domínio do ambiente (locomoção, 

procura por abrigos, comportamento de fuga) e obtenção de alimento. O Filhote 3 não 

apresentou um bom desenvolvimento físico e apesar de explorar o ambiente, não teve sucesso 

na obtenção de alimento sem auxílio da equipe técnica. Dessa forma, os Filhotes 1 e 2, foram  

soltos em ambiente natural, sendo a patogenia apresentada suprida por ação dos outros órgãos 

sensoriais e o Filhote 3 permanece sob tutela da ONG Ecoassociados. 
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NÍVEIS DE METAIS PESADOS EM Eretmochelys imbricata, LINNAEUS, 1766 

(TESTUDINES: CRYPTODIRA), NA COSTA DE PERNAMBUCO, BRASIL 

 

Levels of heavy metals in Eretmochelys imbricata, linnaeus, 1766 (Testudines: Cryptodira), 
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As ações antrópicas vêm emitindo uma quantidade significativa de poluentes nos mares, 

como os metais pesados, os quais consequentemente contaminam os animais. Pesquisas com 

tartarugas marinhas destacam a transferência materna dos metais, a contaminação dos 

embriões, e danos no sucesso de eclosão. Neste estudo, sangue de fêmeas, cascas de ovos e 

sedimento do ninho de Eretmochelys imbricata, coletados em 2015 em praias do Ipojuca/PE, 

foram analisados por Fluorescência de Raios X para determinar a presença e concentrações 

de Ni, Co, Cu, Pb e Cr e suas possíveis interferências em aspectos reprodutivos. Foram 

realizados 18 coletas de 10 mL de sangue do seio cervical dorsal das fêmeas após a postura 

dos ovos. Em seguida, depois do período de incubação dos 18 ninhos (45 a 60 dias), as cascas 

dos ovos eclodidos (ONE) (n=20 cascas) e o sedimento onde estavam enterrados e incubados 

(300g de sedimento) foram coletados. No Laboratório CNPEM, Campinas/SP, as amostras 

foram digeridas e preparadas de acordo com o método 3050B da USEPA (United States 

Environmental Protection Agency), e analisadas no equipamento de XRF. E para as análises 

estatísticas, realizou-se testes de regressões lineares múltiplas. Todos os elementos foram 

detectados em baixas concentrações. O Ni foi o elemento em maiores concentrações nas três 

matrizes; o Cr foi o que apresentou menor concentração no sangue das fêmeas; já nas cascas 

dos ovos o Pb destacou-se com menor concentração; e o metal Co foi o menos concentrado 

no sedimento. As análises demonstraram uma relação positiva significativa (p<0,05) entre o 

número de filhotes natimortos e a concentração de Cu no sedimento. Observou-se que metais 

pesados podem ter alguma influência na reprodução da espécie, mesmo em baixas 

concentrações, e que possivelmente prejudicam o desenvolvimento desses animais ou podem 

ocasionar a morte após o nascimento.  
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REPARAÇÃO DE CASCO EM TARTARUGAS MARINHAS 

Hull repair in sea turtles 
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Os quelônios são um grupo constituído por cágados, jabutis e tartarugas, incluindo as 

tartarugas marinhas. A característica predominante desse grupo é um escudo formado por 

estrutura óssea classificada dorsalmente como carapaça e ventralmente, mais plana, como  

plastrão, envolvendo o ventre do animal formando a derme por tecido ossificado e a epiderme 

em tecido córneo. Em casos de choques mecânicos como mordidas de outros animais ou 

acidentes com barcos e hélices é comum ocorrer lesões traumáticas tanto na carapaça como 

no plastrão, estruturas que tem como função proteger o meio interno do meio externo, 

servindo como proteção a esses animais que sem essa proteção podem ter a homeostase do 

seu corpo alterada além de comprometer a qualidade de vida do mesmo e até levar a óbito. É 

de extrema importância seguir o protocolo médico a partir do momento de chegada do animal 

na clínica, como por exemplo raio x, avaliação neurológica e de movimentos anteriores e 

posteriores, assim como a terapêutica empregada para a reparação do casco da tartaruga e 

controle de dor. Tendo em vista a dimensão desse problema e a carência de trabalhos feitos 

sobre a temática, foi elaborado este trabalho mediante revisões bibliográficas de artigos e 

relatos de caso. 
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RETIRADA DE FIBROPAPILOMA EM TARTARUGA VERDE (Chelonia mydas): 

RELATO DE CASO 
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Freire, A. C. B.
2,3

; Pires, J. M. L.
2,3

; Silva, J. L. O
2,3

; Farias, D. S. D.
 2,3

;Bomfim, A. 

C.
1,2,3

;Gavilan, S. A.
1,2,3

; Silva, F. J. L.
2,3,4 

 
1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Departamento de 

Morfologia, Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados; 
2 

Projeto Cetáceos da Costa 

Branca, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN); 
3
Centro de Estudos 

e Monitoramento Ambiental (CEMAM) e 
4 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Campus de Natal, Departamento de Turismo 

pxboaviagem@gmail.com  

 

A fibropapilomatose é uma doença viral sistêmica que afeta inúmeras espécies, inclusive 

tartarugas marinhas. A enfermidade, caracterizada por tumores, é altamente debilitante e de 

difícil tratamento, sendo a remoção cirúrgica das lesões a conduta terapêutica mais indicada. 

Dependendo da região afetada e tamanho dos achados patológicos as chances de sucesso do 

tratamento tornam-se ainda menores. O presente trabalho tem como objeto relatar o caso de 

retirada cirúrgica de fibropapilomas e soltura de tartaruga-verde (Chelonia mydas) acometida 

pela doença. O animal, medindo 38 cm de comprimento curvilíneo da carapaça por 33,5 cm 

de largura curvilínea da carapaça, pesando 5,15 kg, foi capturado por rede de pesca no Porto 

de Pescaria, município de Macau/RN, no dia 10 de janeiro de 2017. O espécime foi resgatado 

pela equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca apresentando 19 tumores, sendo 0,32 cm de 

diâmetro o menor e 4,9 cm o maior, distribuídos nas regiões das nadadeiras anteriores, 

pescoço, região axilar e inguinal. Após normalização dos parâmetros hematológicos e 

condição clínica favorável, o animal foi submetido a duas intervenções cirúrgicas, sendo a 

primeira para extração das lesões maiores por afetarem a mobilidade do animal, e a segunda 

para os demais restantes. Optou-se por realizar duas sessões cirúrgicas, a fim de diminuir os 

efeitos dolorosos e minimizar o risco de óbito. Após 185 dias de reabilitação, e total 

cicatrização após remoção dos fibropapilomas, o animal foi marcado com anilha e devolvido 

ao ambiente natural com sucesso. Conforme resultado obtido, a remoção cirúrgica e gradual é 

uma conduta terapêutica que se mostrou eficiente, podendo ser adotado em outros casos 

semelhantes.    
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TRATAMENTO DE TRAUMATISMO CRANIANO EM TARTARUGA VERDE 

(Chelonia mydas): RELATO DE CASO. 
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As atuais principais ameaças às populações de tartarugas marinhas têm origem antrópica, a 

exemplo da destruição das áreas de nidificação, da poluição dos mares e da captura 

incidental, sendo hoje uma das maiores ameaças para sobrevivência destes animais. Chelonia 

mydas denominada tartaruga-verde, possui distribuição cosmopolita, desde os trópicos até as 

zonas temperadas e é uma espécie altamente migratória e de hábitos mais costeiros, 

preferindo águas rasas para se alimentar, tornando-se um alvo ainda mais comum para as 

capturas acidentais por redes de pesca. Dentro deste contexto, o presente estudo teve por 

objetivo relatar a interação negativa entre a pesca artesanal e uma tartaruga-verde. O animal, 

medindo 71,6 cm de comprimento curvilíneo da carapaça por 70 cm de largura curvilínea da 

carapaça, pesando 49250g, bom escore corporal e apresentando lesão contundente (aberta) 

em região craniana, com exposição óssea e de tecido mole, decorrente a trauma, sugestiva de 

interação antrópica por atividade pesqueira. O espécime foi encontrado na Prainha, município 

de Aquiraz, Ceará, dia 20 de outubro de 2016. O espécime foi levado para a Base de 

Reabilitação de Fauna Marinha do PCCB/UERN, localizado em Areia Branca, Rio Grande do 

Norte. O animal apresentava sintomas de apatia, diminuição de reflexo ocular e intensos 

estímulos dolorosos ao toque, realizando movimento frenético unidirecional da cabeça. Foi 

instaurado protocolo terapêutico suporte-emergencial, juntamente com exame 

complementares, sendo o animal mantido fora d’água. No exame radiográfico constatou-se 

fratura craniana, não sendo possível avaliar o grau de lesão encefálica. Após completa 

cicatrização e correção dos sinais clínicos observados inicialmente (10 dias de tratamento), a 

lesão foi fechada com resina epóxi, sendo o animal colocado na água. Após 75 dias em 

reabilitação e completa recuperação, o animal foi marcado e devolvido ao ambiente natural 

com sucesso.   

   

Palavras-chave: Interação antrópica. Reabilitação. Soltura. 
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ECOLOGIA TRÓFICA E ECOTOXICOLOGIA DE METAIS PESADOS EM 

TARTARUGAS MARINHAS DO LITORAL DE PERNAMBUCO 

 

Tropic ecology and ecotoxicology of heavy metals in sea turtles in the Coast of Pernambuco 
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.; MOURA, G.J.B

2
, FERNANDES, M.B.

3
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As regiões costeiras são uma das principais áreas de grande apropriação, uso 

desordenado e predatório do seu potencial, no que diz respeito aos seus recursos naturais. 

Neste sentido, dentre os animais que são diretamente afetados, destacam-se as tartarugas 

marinhas. Sob esta perspectiva, revela-se à preocupação com a qualidade da dieta desses 

animais. Desta maneira, pretende-se analisar a ecologia trófica e ecotoxicologia das 

tartarugas marinhas no litoral de PE, investigando a origem e constituição de sua dieta, 

através da compreensão dos isótopos de C e N, nos tecidos e itens alimentares, bem como da 

análise de seu conteúdo gastroinstestinal, determinando e quantificando a distribuição das 

concentrações de metais pesados existentes em seus tecidos e itens alimentares. As análises 

serão realizadas nos encalhes encontrados na região. Para análise da dieta através do 

conteúdo estomacal, serão utilizados os animais encalhados e seus tratos digestivos serão 

coletados desde o esôfago até o reto. No tocante à análise isotópica da composição alimentar, 

serão analisados os músculo, carapaça e pele, dos encalhes encontrados, para determinação 

dos isótopos de C e N. Também serão analisados os itens alimentares encontrados, no 

estômago e nos locais naturais de alimentação, como recifes naturais e artificiais. A 

ecotoxicologia será realizada nos tecidos de interesse retirados dos encalhes e também em 

seus itens alimentares. Deste modo, a proposição de amostrar e analisar a dieta e 

ecotoxicologia das tartarugas marinhas torna-se imperiosa, pois pode fornecer informações 

sobre questões relacionadas com a utilização do habitat , fisiologia digestiva e energética, 

contaminantes da dieta, ecologia trófica, e a saúde relativa de uma tartaruga individual, 

implicando assim em elementos novos para a conservação das espécies, por possibilitar o 

estabelecimento de relações mais claras entre áreas de forrageamento e fatores ambientais. 
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MUDANÇAS ONTOGENÉTICAS NA DIETA DE TARTARUGAS-VERDE (Chelonia 

mydas) DA BACIA POTIGUAR 

 

Ontogenetic changes in the diet of green turtle (Chelonia mydas) from the Potiguar Basin 
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A dieta da tartaruga-verde (Chelonia mydas), embora classificada como herbívora, se mostra 

bastante diversa, principalmente nos estágios juvenis, com uma forte tendência a onivoria. 

Com o objetivo de justificar e encontrar onde estaria ocorrendo essa mudança de hábito 

alimentar dividimos as tartarugas-verdes em cinco classes de comprimento (três de juvenis e 

duas de adultos), baseado no tamanho médio de comprimento curvilíneo de carapaça, a partir 

do qual esses animais são considerados adultos (90 cm). Os dados foram coletados através da 

análise do conteúdo alimentar presente no trato gastrointestinal de 50 tartarugas-verdes, 

encalhadas durante o ano de 2016, em uma área delimitada a noroeste pelo município de 

Aquiraz, no estado do Ceará, e a leste pelo município de Caiçara do Norte, no estado do Rio 

Grande do Norte, totalizando 332,84 km de extensão de praias, inteiramente inseridas sobre a 

Bacia Potiguar. Para a caracterização da preferência alimentar foi utilizada uma combinação 

do Método Volumétrico e o Método de Frequência de Ocorrência. Posteriormente, esses 

métodos foram conjugados no Índice Alimentar (IAi). Dentre os ítens alimentares 

encontrados no conteúdo gastrointestinal das tartarugas-verdes foram registrados algas, 

materiais de origem vegetal, cefalópodes (lula e polvo), cnidários (corais) e poríferos 

(esponja do mar). A análise por classe de comprimento permitiu verificar que os itens de 

origem animal apareceram de forma decrescente das menores para as maiores classes de 

comprimento, inexistindo em animais adultos (acima de 90 cm), onde só foram verificados 

itens de origem herbívora (alga e material vegetal). Esse estudo reforça a hipótese de que, 

embora sejam considerados herbívoros esses animais apresentam uma mudança ontogenética 

na sua dieta, sendo classificados como oportunistas durante a fase oceânica de suas vidas, até 

completamente herbívoros quando instaladas no ambiente costeiro durante a fase adulta. 
 

Palavras-chave: Quelônio. Conservação. Alimentação.  
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POSSÍVEL PADRÃO BIOACÚSTICO ENCONTRADO EM FILHOTES DE 

Eretmochelys imbricata (TESTUDINES, CHELONIIDAE) 

 

Possible bioacoustic pattern found in hatchlings of Eretmochelys imbricata 

(TESTUDINES,CHELONIIDAE) 
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Estudos relatam que o conhecimento do repertório vocal de espécies de diferentes grupos 

taxonômicos é essencial para que haja a compreensão da evolução da complexidade da 

comunicação animal. O objetivo foi identificar padrões acústicos emitidos por filhotes de 

tartarugas de pente na Barreira do Inferno, Parnamirim, RN. A gravação foi feita dentro de 

uma caixa de isopor de 20L forrada com pano para se obter uma boa amplificação do sinal 

sonoro dos indivíduos combinado com um isolamento dos ruídos do meio externo. Pela 

primeira vez, obtivemos indícios de registros sonoros de filhotes de E. imbricata. Os registros 

foram tomados, com auxílio do pessoal do TAMAR. Os filhotes usados no estudo provinham 

de ninhos localizados em Pipa/RN e a gravação foi realizada antes de uma soltura 

programada dos filhotes. Na coleta de dados foi usado o gravador TASCAM DR-40 e uma 

taxa de aquisição de 96kHz. Ao todo foram feitos mais de 40 registros entre os meses de abril 

e junho de 2017. Neste registro foi captado um som que parece típico de  quelõnioss se 

comparado com sons de Chelodina oblonga e Dermochelys coriacea. A análise espectral das 

vocalizações foi executada no software RAVEN Pro 1.3 (Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, 

NY), a frequência mínima ficou entre 3 e 4 kHz e a máxima entre 16 e 18 kHz, sendo que a 

duração típica da vocalização foi de 0.2s. O trabalho é o início de uma pesquisa minuciosa 

com relação a uma possível comunicação acústica em tartarugas marinhas, resultando em um 

significativo avanço nos estudos no tocante a quelônios.  

 

Palavras chave: Quelônios. Tartaruga marinha. Comunicação. TAMAR. Raven. 
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AS TARTARUGAS MARINHAS NO LITORAL DE IPOJUCA – PE CONSTRUINDO 

SABERES COM CRIANÇAS DO FUNDAMENTAL I 

 

The Sea Turtles in the Coast of Ipojuca - Building Knowledge with Children of the 

Fundamental I 
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Cinco espécies de tartarugas marinhas utilizam à costa brasileira para se alimentar e 

reproduzir. Quatro delas, Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, 

Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, nidificam no litoral Sul de Pernambuco, mas 

precisamente, nas praias do município de Ipojuca. Todas estão na lista de espécies ameaçadas 

de extinção, e fatores antrópicos vem contribuindo com esse cenário. Pensando na 

conservação desses organismos surgiu o  Plano de Ação Nacional para Conservação das 

tartarugas Marinhas (PAN), que tem com uma das suas estratégia ações educativas. Logo este 

trabalho teve como objetivo promover ações educativas em espaço formal e não formal para 

turmas das séries iniciais do ensino fundamental (Fundamental I) de uma escola do 

Município de Ipojuca, voltada para a conservação destes animais. As atividade ocorreram 

entre os meses de fevereiro a abril/17, intervalo médio de 15 dias de uma para outra, as 

turmas que participaram foram do 3°, 4° e 5° ano (8, 9 e 10 anos, respectivamente) 

totalizando 23 alunos, que vivenciavam e aprendiam sobre as tartarugas marinhas e o meio 

onde estão inseridas. As atividades foram distribuídas em quatro etapas: Conhecimento 

prévio, Visita a Ecoassociados, Observação dos nascimento; construção de desenhos para 

ilustração de um paradidático, “Arley e as Tartarugas, além da avaliação. Ao decorrer do 

trabalho observou-se uma evolução nos desenhos produzidos pelos alunos sobre o tema 

estudado. Na avaliação prévia, mesmo conhecendo as tartarugas apenas a um pouco mais da 

metade da turma acertaram o habitat (58,2%). De uma maneira geral eles não conheciam a 

história da Ecoassociados e suas ações, mesmo morando na comunidade, evidenciando a 

necessidade de estreitar essas relações entre ONG e escolas. Foi evidente o entusiasmo 

durante a terceira atividades com a observação do nascimento de filhotes. Podendo concluir 

que a educação ambiental deve ser uma exigência e deve ser colocada em prática dentro das 

escolas e instituições. Diante desse cenário de perda de biodiversidade há necessidade de 

sensibilizar e estimular mudanças de atitudes principalmente em crianças e deve ser uma 

premissa nos projetos de conservação da natureza.  

 

Palavras-chave: Tartarugas no Brasil. Educação ambiental. Conservação.  
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CONSERVAR E ENSINAR: UTILIZANDO MATERIAL RECICLÁVEL PARA A 

CONFECÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Preserve and Teach: Using recyclable material for the preparation of pedagogical practices in 

environmental education 
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A educação ambiental (EA) é uma das ferramentas que atuam na conscientização e 

sensibilização da sociedade sobre os problemas ambientais. Com ela, buscamos desenvolver 

métodos que facilitem o processo de tomada de consciência sobre a qualidade de vida e 

conservação do ambiente. A legislação ambiental brasileira estabelece que a EA deve estar 

inclusa nos espaços sociais, objetivando propiciar a todos, tanto o conhecimento dos 

problemas, quanto às soluções e possibilidades. Didaticamente a EA deve ser uma atividade 

constante na vida acadêmica desde a educação infantil, incluindo a tecnológica, até a 

universitária. Com o objetivo de contribuir com ações voltadas à EA no litoral brasileiro, 

enfatizando espécies ameaçadas ou vulneráveis. Foi confeccionado um modelo didático da 

tartaruga de pente, Eretmochelys imbricata, para ser trabalhado em sala de aula. Facilmente 

construído, esse modelo estimula a criatividade dos alunos, além de possibilitar a introdução 

de conteúdos, como os sistemas circulatório, digestório e reprodutor. Foram utilizados 

materiais recicláveis ou de baixo custo (papelão, palitos de picolé, garrafas PET, cola branca, 

tinta guache, papel, tesoura, pincel, bexiga) objetivando envolver turmas do ensino médio 

com assuntos relacionados a conservação marinha. Temas associados como a problemática da 

poluição em praias (foto-poluição, ingestão acidental e contaminação por resíduos sólidos), 

pesca (capturas acidentais) e trânsito de veículos nas praias (atropelamento e compactação de 

ninhos), também podem ser discutidos. O processo de educação, conscientização e 

mobilização dos estudantes necessita da participação do coletivo para alcançar bons 

resultados. As possibilidades de atividades com o modelo didático são variadas, dando apoio 

pedagógico ao trabalho do educador. Logo, essa atividade em sala de aula atua instigando os 

alunos para o "querer aprender", melhorando a qualidade do ensino, formando cidadãos 

comprometidos com a conservação e qualidade de vida. 
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DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE TARTARUGAS MARINHAS NO LITORAL 

ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Diversity of the marine turtle species of the eastern coast of the Rio Grande do Norte 
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No Brasil ocorrem cinco espécies de tartarugas marinhas que utilizam as áreas marinhas e 

costeiras para alimentação. Em se tratando da distribuição espacial dessas espécies é sabido 

que existe uma variação ao longo de toda costa brasileira. Os estudos concentram-se 

principalmente em áreas de reprodução, causando uma carência de conhecimento e 

informações sobre a biologia das espécies em áreas de alimentação. Baseado nisso, o presente 

estudo teve como objetivo identificar a diversidade de espécies de tartarugas marinhas que 

encalham no litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte. O trabalho foi realizado em 

uma área de abrangência delimitada entre os municípios de Touros (06°29'10.2" S; 

34°58'07.6" O) e São Miguel do Gostoso (05º07'15.7" S; 35º38'09.4" O), com 

aproximadamente 200 km de praia. A amostra foi constituída pelas tartarugas marinhas 

registradas pela equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-UERN), entre os anos 

de 2014 a 2017. No que se refere à diversidade de espécies os resultados confirmam o 

registro para o litoral oriental do Rio Grande do Norte das cinco espécies que ocorrem no 

Brasil: Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, e 

Lepidochelys olivacea, com destaque a C. mydas, com 79%; (N=96) dos registros, seguido 

por L. olivacea (8%; N=10), E. imbricata (7%; n=8), C. caretta (5%; N=6) e D. coriacea 

(1%; N=1). Conclui-se assim, que o Litoral Oriental do Rio Grande do Norte é uma área de 

grande importância para as cinco espécies de tartarugas marinhas, principalmente para C. 

mydas, que estaria utilizando a área para o seu desenvolvimento e alimentação.  

 

Palavras-chave: Conservação. Tartarugas marinhas. Encalhes. Distribuição espacial. 
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ENCALHES DE TARTARUGAS MARINHAS: REGISTROS DA PARTICIPAÇÃO 

COMUNITÁRIA E DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE PRAIAS EM 

ALAGOAS 

 

Marine turtle stranding: records of community participation and beach monitoring programs 

in Alagoas 
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Nas últimas décadas, vários trabalhos de conservação das tartarugas marinhas têm sido 

desenvolvidos no Brasil. Desde então, registros de encalhes tem contribuído com dados 

importantes sobre as espécies, procedência e causas da morte dos animais. Além da coleta de 

dados, busca-se também o envolvimento das comunidades costeiras, visando estimular uma 

mudança no comportamento da população e minimizar os impactos negativos aos animais. O 

objetivo desse trabalho é apresentar a diferença na proporção de registros de encalhes de 

tartarugas oriundos de dois Programas de Monitoramentos de Praias (PMP) realizados pelo 

Instituto Biota de Conservação em Alagoas, em comparação com os oriundos da participação 

comunitária na mesma área e no mesmo período de tempo do monitoramento. Os PMPs 

ocorrem 3 vezes por semana em cada trecho: um entre os municípios de Barra de São Miguel 

(9°48'54.03"S/35°52'23.86"O) e Marechal Deodoro (9°46'52.64"S/35°51'0.83"O), iniciado 

em outubro de 2015; e outro entre o norte de Maceió (9°32’44.17”S/35°37’1.65”O) e a Barra 

de Santo Antônio (9°19’1.55”S/35°25’0.44”O), iniciado em julho/2016. Os registros 

oriundos da comunidade são coletados por meio de ligações telefônicas da população, redes 

sociais e pelo aplicativo BiotA-Mar®. Desde o início dos PMPs até junho/2017, no 

monitoramento foram registrados 124 encalhes de tartarugas marinhas, o que equivale a 

68,8% do total de registros, e 56 (31,1%) originários da divulgação espontânea da população. 

Das tartarugas registradas, mais de 98% foram encontradas mortas (n=177) e apenas menos 

de 2% vivas (n=3). A proporção de registros oriundos do PMP é significativamente maior do 

que os registrados por demanda da população, demonstrando a importância da continuidade 

do monitoramento, ou até de sua ampliação. O monitoramento participativo é uma ferramenta 

importante na complementação dos dados de ocorrências de tartarugas marinhas para 

Alagoas, além de estreitar os laços entre pesquisadores e as comunidades locais.  
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ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO DE PRAIA E PREDAÇÃO POR RAPOSA 

EM NINHOS DE TARTARUGA MARINHA.  

 

Beach patrol strategies and fox predation on marine turtle nests  
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As tartarugas marinhas fazem seus ninhos na praia ficando os ovos sujeitos a predação por 

animais que forrageiam no litoral. O TAMAR tem monitorado ninhos no litoral brasileiro; em 

especial na Barreira do Inferno, município de Parnamirim, RN, a predação de ninhos por 

parte da raposa (Cerdocyon thous) tem sido um problema considerável. Em temporada 

recente, exempli gratia, a maioria dos ninhos monitorados foram visitados por raposas. Neste 

estudo trabalhamos com a hipótese de que o monitoramento de ninhos, utilizando estacas de 

marcação, estejam “ensinando” raposas a associarem as estacas de marcação aos ninhos para 

visitação/predação. A hipótese foi testada através de um experimento que envolvia a criação 

de ninhos falsos de tartaruga. Pelo método desenvolvido neste trabalho de marcação de 

ninhos verdadeiros e a simulação de ninhos falsos, foi observado que a totalidade dos falsos 

ninhos apresentaram pegadas de raposa em seu entorno (visitação). Além disso, foi verificado 

escavações de raposa na imediação da tela de proteção dos falsos ninhos. Um levantamento 

de pegadas de raposas em pontos aleatórios da praia sem ninhos falsos, ou verdadeiros, 

estimou a frequência de visitação das raposas na praia; em 10 pontos aleatórios sorteados 

contou-se pegadas de raposas em 7 deles. Este experimento se encontra ainda em andamento, 

um maior esforço amostral é necessário. A próxima etapa do trabalho será a inclusão da 

análise de diferentes níveis de intervenção: como cavar buracos sem colocar estaca, bem 

como colocar apenas estacas ou telas sem cavar a areia. 

 

Palavras-chave: Reprodução. Cheloniidae. Cerdocyon thous. Comportamento. 

 

Agência financiadora: Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas. Criado há 35 

anos, PROJETO TAMAR  resulta da soma de esforços da Fundação Pro-TAMAR e Centro 

TAMAR/ICMBio e oficialmente patrocinado pela Petrobras. A coleta dos dados foi 

autorizada pelo ICMBio, através da licença 14122 emitida pelo SISBIO. 
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ESTUDOS TÉCNICOS E PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO EM ÁREA REPRODUTIVA DE TARTARUGAS MARINHAS 
 

Technical studies and proposal of new conservation unit in sea turtles reproductive area  

 

Bonfim, W. A. G¹².; Santos, C.R.¹; Stefanis, B.S.P.O.¹²; Medeiros, L. S.¹; Marques, O.K.L.
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Desde 2009, o Instituto Biota de Conservação desenvolve pesquisa e levantamento de dados 

relativos a encalhes e comportamento reprodutivo de tartarugas marinhas na costa de 

Alagoas. A partir deste trabalho, iniciado com registros esparsos feitos pela equipe, e 

posteriormente mediante monitoramento sistematizado de determinadas regiões, o litoral 

alagoano passou a ser identificado como importante área reprodutiva de tartarugas marinhas. 

Em especial, a praia denominada Praia da Sereia ou Mirante da Sereia, localizada entre as 

coordenadas -9.567887, -35.649375 e -9.551700, -35.62973, se destacou como foco 

significativo de desovas, quando considerada a pouca extensão da área (cerca de 2km), e a 

quantidade expressiva de ocorrências reprodutivas registradas nas temporadas 2013/2014 

(n=53); 2014/2015 (n=67); 2015/2016 (n=114) e 2016/2017 (n=85), incluindo as espécies 

Caretta caretta (Cc), Lepidochelys olivacea (Lo), Chelonia mydas (Cm) e Eretmochelys 

imbricata (Ei). Com destaque para Ei, espécie criticamente ameaçada no Brasil, que registrou 

84,84% do total de ocorrências identificadas na área. Diante da importância da área para a 

conservação das tartarugas, o Instituto Biota submeteu à Fundação SOS Mata Atlântica 

projeto com proposta de criação de uma unidade de conservação municipal, de uso 

sustentável, da categoria de Área de Relevante Interesse Ecológico. Os estudos técnicos 

foram elaborados contendo a caracterização biológica, de meio físico, potencial para 

visitação pública e socioeconômica da área; bem como Mapa e Memorial Descritivo. Tudo 

foi disponibilizado para a população, que posteriormente deu suas contribuições, juntamente 

com diversos órgãos públicos e entidades relacionadas, em consulta pública realizada em 

20/05/2017, como preconiza a legislação. Encaminhada a proposta final ao poder público, o 

sucesso na criação da unidade representará ganho relevante para a conservação das tartarugas 

marinhas, e outras espécies ameaçadas com ocorrência na área proposta. 

 

Palavras-chave: Área de Relevante Interesse Ecológico. ARIE. Desovas. Ameaçada. 

 

Agência financiadora: Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Toyota do Brasil, Copra 

Indústria Alimentícia Ltda. 

 

Tipo de Trabalho: Resultado de pesquisa concluída. 
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GRAU DE VULNERABILIDADE DAS ESPÉCIES DE TARTARUGAS MARINHAS 

 

Vulnerability of sea turtle species 

 

Sayegh A.E.C.1; Moura G.J.B.1; Silva, F.M.S.
1,2 

¹ Laboratório de Estudos Herpetológicos e Paleoherpetológicos (LEHP) – UFRPE 
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sayegh.ana@gmail.com 

 

Existem mundialmente sete espécies de tartarugas marinhas. Dentre elas, seis estão inseridas 

em alguma categoria de ameaça na lista vermelha para espécies ameaçadas da International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) e nas listas nacionais de espécies ameaçadas. Das 

ameaças, as principais são a interação com a pesca, ingestão de plásticos e resíduos sólidos e 

as praias cada vez mais urbanizadas. O presente trabalho tem como objetivo calcular o grau 

de vulnerabilidade das populações de tartarugas marinhas que oferecem informações mínimas 

ao redor do mundo. De forma geral, o grau de vulnerabilidade é calculado através de dados 

biológicos e quantificação qualiquantitativa das respectivas ameaças às espécies. Para as 

tartarugas, serão utilizados os dados de idade de maturação, tamanho de maturação, idade 

máxima, tamanho da ninhada, frequência de desova na temporada reprodutiva, sucesso 

reprodutivo e ciclo reprodutivo, estando esses dados disponíveis na literatura. De antemão, é 

esperado alto grau de vulnerabilidade devido ao crescimento lento, maturação tardia e tempo 

de vida longo. Obter o grau de vulnerabilidade dessas espécies significa conhecer a chance 

que essas espécies (ameaçadas ou não) têm de entrar em extinção. O método utilizado para 

criar as listas vermelhas requer dados populacionais, como densidade populacional. Porém, 

esses dados são deficientes para as espécies de tartarugas marinhas devido à dificuldade de 

monitorar esses animais. Devido a essa falta de dados populacionais, associado à crescente 

pressão antrópica no ambiente marinho, é visto a importância de calcular o grau de 

vulnerabilidade desses animais para que se possa estabelecer planos de manejo e gestão mais 

eficientes a conservação das espécies e dos ambientes onde elas vivem. 

 

Palavras-chaves: Caretta caretta. Chelonia mydas. Dermochelys coriacea. Eretmochelys 

imbricata. 
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GTAR-VERDELUZ: AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA EM PROL DA CONSERVAÇÃO DE 

TARTARUGAS MARINHAS 

Gtar-Verdeluz: research and extension actions in fortaleza’s metropolitan region for the 

conservation of sea turtles 
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Atualmente, cinco das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo foram 

relatadas no litoral do Ceará, estando todas ameaçadas de extinção segundo a International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Como os registros na 

capital cearense eram escassos, o Grupo de Estudos e Articulações sobre Tartarugas 

Marinhas (Gtar-Verdeluz) surgiu com o objetivo de realizar monitoramentos de praia para 

registrar encalhes e desovas de tartarugas marinhas, promover atividades de educação 

ambiental nas comunidades e nos espaços públicos, realizar necrópsia dos animais 

encontrados mortos em estado inicial de decomposição para a pesquisa da causa mortis, com 

a divulgação científica dos dados. Os registros de ocorrências contaram com apoio dos 

moradores, pescadores e barraqueiros locais. Para a realização das atividades propostas, o 

grupo possui licença do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO- 

53083-2). Os monitoramentos de praia mais intensivos ocorreram entre a foz dos rios Cocó e 

Pacoti, abrangendo as praias da Sabiaguaba e Abreulândia, inserindo-se no Parque Municipal 

das Dunas e na APA de Sabiaguaba. As atividades de educação ambiental com cronograma 

previamente estabelecido ocorreram um sábado por mês na Associação Boca do Golfinho, no 

Serviluz, e um domingo por mês na Casa Camboa, na Sabiaguaba, com público-alvo crianças 

de 4 a 13 anos, abordando de forma lúdica e sustentável a conservação dos oceanos e 

ecossistema em que eles estavam inseridos. Foram realizadas 7 necrópsias de animais 

encontrados mortos nas atividades de campo ou cedidos por parceiros, em parceria com os 

laboratórios de Anatomia Veterinária e Patologia e Medicina Legal Veterinária da UECE. 

Este trabalho possibilitou a formação de uma rede de troca de informações, integrando a 

comunidade e o meio acadêmico. Com os resultados promissores, as atividades precisam ser 

expandidas para outras localidades de Fortaleza.  

Palavras-chave: Monitoramento de praia; Necrópsia; Educação Ambiental; Quelônios 

Marinhos. 
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IMPORTÂNCIA DE ÁREAS ÍNDEX NOS ESTUDOS DE LONGO PRAZO SOBRE 

TARTARUGAS MARINHAS: O EXEMPLO DO PROJETO TAMAR NO LITORAL 

SUL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

The importance of index areas to long term studies on marine turtles: The case of Projeto 

Tamar on the southern coast of Rio Grande do Norte, Brazil  

 

Vieira, D. H. G¹; Santos, A. J. B²; Bellini, C³. 
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As tartarugas marinhas são animais de ciclo de vida complexo, longo e ocupam extensas 

áreas geográficas do ambiente marinho. O meio mais efetivo para monitorar as populações é 

a contagem (ou estimativa) de ninhos e fêmeas nas praias de desova. É necessário estabelecer 

áreas-padrão de monitoramento, com esforço espaço-temporal comparável entre as 

temporadas, para uma avaliação realística dos parâmetros biológicos de uma população. O 

litoral potiguar abriga uma das mais importantes áreas de desovas para o Atlântico Sul da 

espécie Eretmochelys imbricata, classificada como Criticamente em Perigo pela União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e incluída na Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. Apesar de atuar 

em 42 km de praias entre Natal e Baía Formosa onde são registrados em média 905 ninhos 

por temporada, o Projeto TAMAR estabeleceu uma área de estudo integral (índex) de 9 km 

de extensão na praia de Pipa, onde são estimados anualmente o número de ninhos e de ovos, 

além do número de fêmeas e filhotes. A área índex está, em parte dentro dos limites de uma 

Unidade de Conservação municipal (REFAUTS) e em sua totalidade de uma estadual (APA 

Bonfim-Guaraíra). A seguir apresentamos dados dos últimos 14 anos de monitoramento da 

área índex, de 2003 a 2017, apontando os principais resultados. Do total de ninhos, 97% são 

de E. imbricata. O número de desovas aumentou significativamente (regressão linear, p = 

0.00012), apresentando média nos primeiros e últimos 4 anos, respectivamente, de 189 e 279 

ninhos. Entre as temporadas reprodutivas, os ninhos apresentaram média de 137 ovos (a 

média anual variou de 128 a 146), com percentual de filhotes vivos variando de 40,5% a 

81,2%. O tempo médio de incubação foi de 57 dias (a média anual variou de 55 a 59 dias). 

Apesar do animador aumento do número de ninhos, manter o monitoramento em longo prazo 

da área índex será essencial para detectar tendências populacionais. 

 

 

Palavras-Chave: Tartaruga-de-pente. Monitoramento reprodutivo. Conservação. 

 

Agência financiadora: Criado há 35 anos, PROJETO TAMAR  resulta da soma de esforços 

da Fundação Pro-TAMAR e Centro TAMAR/ICMBio e oficialmente patrocinado pela 
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ÍNDICE DE ENCALHES DE TARTARUGAS MARINHAS NAS PRAIAS DO 

LITORAL SUL DE PERNAMBUCO, BRASIL 

 

Index of sea turtles stranding in the beaches of South coast of Pernambuco, Brazil 
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O aumento das ameaças às populações de tartarugas marinhas têm estimulado pesquisas no 

âmbito dos impactos ambientais e conservação da biodiversidade. Por meio dos registros e 

análises são detectadas as principais causas dos encalhes, e ao mesmo tempo há a obtenção de 

dados úteis que auxiliam na conservação e elaboração de eficientes práticas de manejo das 

espécies. O objetivo do estudo foi analisar a frequência de encalhes de tartarugas marinhas no 

litoral sul de Pernambuco. Os registros analisados foram referentes ao período de 

Setembro/2008 a Junho/2017. Os encalhes foram registrados pela ONG Ecoassociados, 

através do monitoramento em 12 km de praias (Muro Alto, Cupe, Merepe, Porto de Galinhas, 

Maracaípe e Pontal de Maracaípe) e, também com a cooperação da comunidade local. Foram 

registrados 533 encalhes, destes, apenas seis animais foram encontrados vivos, sendo três da 

espécie Chelonia mydas e três da Lepidochelys olivacea. Através da análise externa dos 

indivíduos foi possível observar entre os anos de 2008 a 2017, um total de 11,5% das 

tartarugas marinhas encalhadas apresentaram interações humanas como enredamento, lesões 

no casco e/ou plastrão, e com a necropsia de alguns animais observou-se a ingestão de 

resíduos sólidos. A espécie C. mydas apresentou o maior número de encalhes correspondendo 

a 54,4% do total, L. olivacea com 33,3%, Eretmochelys imbricata com 5,4% e Caretta 

caretta com 4,12%. Quanto à idade, os juvenis representaram 40,7% e os adultos 

representaram 54,9%, onde as fêmeas foram mais representativas que os machos com 30,5% 

e 11,6% respectivamente.  Assim, foi possível observar uma elevada incidência de encalhes 

no litoral Sul do estado, e que existe uma necessidade de promover ações locais e 

direcionadas para os problemas observados, manifestando assim, esforços para a conservação 

das espécies de tartarugas marinhas.  

 

Palavras-chaves: Chelonia mydas. Fêmeas. Nordeste. Ecoassociados. 
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LITERATURA INFANTIL SOBRE AS TARTARUGAS MARINHAS COMO 

ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 
 

Children literature on sea turtles as an educational strategy for conservation of species 
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A literatura infantil constitui um instrumento didático importante para divulgação científica, 

principalmente aquelas com potencial para divulgar a fauna brasileira. Os paradidáticos, 

quando bem estruturados, podem ser excelentes aliados na divulgação da ciência, 

sensibilizando e estimulando atitudes responsáveis, principalmente no que se refere à 

conservação das espécies, destacando aquelas com risco eminente de extinção, como é o caso 

das tartarugas marinhas. Pensando nisso, esse trabalho objetivou listar paradidáticos que 

versão sobre tartarugas marinhas e conservação das mesmas, com o intuito de fornecer uma 

lista comentada e dicas para escolas e ONGs que vem inserindo a educação ambiental com 

prioridade para ações conservacionistas. Foi realizado uma pesquisa nas bases do Google 

acadêmico e das grandes livrarias da região metropolitana do Recife, listando paradidáticos e 

informações sobre o mesmo. Para avaliação com base na leitura dos livros, foi solicitado 

doações a atores e editora e quando não era possível o livro foi comprado. Quanto aos 

critérios de avaliação foram evidenciadas histórias ou estórias com foco verdadeiro sobre as 

tartarugas marinhas e direcionamento para a conservação das espécies e impactos ao meio 

ambiente, destacando aventuras e o imaginário, além de pensar que não deve se sentir 

obrigada a ler, mas sim cativada. Um total de oito obras foram registradas e avaliadas, dessas 

cinco tem como caráter o conhecimento e a conservação das tartarugas e dentre esses dois 

merecem ser citados como um paradidático atrativo para crianças devido ao texto narrado: "A 

viagem de Tamar" e "Na praia e no luar, tartaruga quer o mar" de Ângelo Machado e "O 

resgate da tartaruga" de Domenic Helli. De um modo geral a literatura infantil é considerada 

de grande relevância para crianças, pois proporciona a esses leitores construírem significados 

usando seus conhecimentos prévios para consolidar os conhecimentos adquiridos e 

interagindo com os seus pares.   

 

Palavras-chave: Ação Educativa. Livro paradidático. Oficina de Leitura.  
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OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO 

CEARÁ SOBRE O MANEJO DE TARTARUGAS MARINHAS NA COSTA DA 

CAPITAL CEARENSE 
 

Workshop about handling sea turtles on the shore of capital cearense with the military fire 

body of the state of ceará 
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O Grupo de Estudos e Articulações sobre Tartarugas marinhas (GTAR-Verdeluz) trabalha 

com monitoramento de ninhos e encalhes de tartarugas marinhas, para o registro de 

ocorrências na região metropolitana de Fortaleza, sendo importante o apoio dos pescadores, 

barraqueiros, sociedade civil e entidades públicas. A capital cearense não possui uma base de 

proteção desses animais, carecendo a esses quelônios manobras de salvamento e intervenção 

em curto prazo, o que dificulta a chance de sobrevivência de animais encalhados. Diante 

disso, o objetivo deste trabalho foi promover uma atividade de capacitação do Corpo de 

Bombeiros Militares do Estado do Ceará para atuar no resgate e salvamento na região. Para a 

realização das atividades descritas, o grupo possui autorização do Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBIO- 53083-2). Foram realizados seminários de forma 

dialógica e simulação prática nas temáticas de: diferenciação das 5 espécies de tartarugas que 

ocorrem no litoral brasileiro, ameaças ao ecossistema marinho à nível local e global, 

manobras de salvamento em encalhes de animais vivos, reconhecimento de ninhos e ações 

necessárias para a sua proteção, legislação que ampara os trabalhos de primeiros socorros, 

conservação de animais ameaçados e entidades que possuem autorização para atuar nestas 

ocorrências. Realizada no dia 22 de Junho de 2017, para 20 bombeiros, a atividade se 

mostrou necessária, pois o Corpo de Bombeiros é um dos principais órgãos contatados para o 

resgate de animais e a corporação não havia recebido treinamento para ocorrências 

específicas a este grupo animal. O público da capacitação se mostrou proativo, interessado e 

motivado, comprometendo-se a pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Faz-se 

necessário que atividades de reciclagem ocorram periodicamente com os bombeiros, devido à 

troca do corpo de membros e maior alcance de instituições que possam vir a somar esforços 

na conservação dos quelônios marinhos. 

 

Palavras-chaves: Militar. Primeiros socorros. Encalhes. Tartarugas marinhas. 
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ECOLOGIA REPRODUTIVA DE TARTARUGAS MARINHAS EM PRAIAS NO 

LITORAL SUL DE PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL 

 

Reproductive ecology of sea turtles in beaches in the south coast of Pernambuco, Northeast 

of Brazil 
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O litoral do município do Ipojuca constitui uma das principais áreas de nidificação de 

Eretmochelys imbricata em Pernambuco, seguidos de registros esporádicos de Caretta 

caretta, Chelonia mydas e Lepidochelys olivacea. Este estudo tem como objetivo descrever 

as principais características reprodutivas (intervalo de remigração e internidal e 

características das ninhadas) de tartarugas marinhas em praias do litoral sul de Pernambuco. 

Os dados analisados foram referentes às temporadas reprodutivas de 2013/14 a 2016/17. O 

monitoramento foi realizado pela Ecoassociados, em 12 km de praias, através de rondas 

diárias noturnas entre os meses de setembro a junho, com auxílio de um veículo. As fêmeas 

flagradas foram capturadas para biometria e marcação. Além disso, os ninhos foram isolados 

até o dia da emergência dos filhotes, posteriormente, foram abertos para a quantificação do 

tamanho da ninhada e da taxa do sucesso de eclosão. Durante as quatro temporadas, foram 

registrados 613 ninhos de E. imbricata, 22 de C. caretta, 18 de C. mydas e 10 de L. olivacea. 

Um total de 100 fêmeas foi marcada, sendo 90 de E. imbricata com 23 recapturas registradas 

de outras temporadas, 4 de L. olivacea sem nenhum retorno, 3 de C. mydas com uma fêmea 

recapturada e 3 de C. caretta com 2 retornos. O intervalo de remigração observado foi de 1, 2 

e 3 anos para E. imbricata, 2 e 3 anos para C. caretta e 3 anos para C. mydas. Já o intervalo 

internidal variou entre 11 e 18 dias. Com relação às medidas de comprimento e largura 

curvilínea da carapaça, as fêmeas de E. imbricata apresentaram, respectivamente, as médias 

de 92,3 ± 4,0 e 83,7 ± 3,9 cm. As médias da taxa de sucesso de eclosão e do tamanho da 

ninhada foram, respectivamente, 64,1 ± 26,9% e 145 ± 30,9 ovos. Os resultados obtidos 

podem ser utilizados para subsidiar estratégias de conservação para E. imbricata, 

evidenciando-se a importância da continuidade as pesquisas relacionadas a avaliação da 

população das fêmeas em processo de nidificação. 

 

Palavras-chave: Eretmochelys imbricata. Reprodução. Marcação. Conservação. 
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EVIDÊNCIA DE RETARDO NO PICO DE DESOVA DA TARTARUGA DE PENTE 

NA COSTA SUL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Evidence of delay in peak of the nesting season for the hawksbill turtle, in the Rio Grande do 

Norte South coast. 

 

G. C. dos Santos Oliveira
1
, G. Corso

1,2
, A. J. B. Santos

3
, H. M. de Aquino Carmo

3 
, G. Z. dos 

Santos Lima
1,4 

1 
Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas PPGCB, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brasil ;
2 

Departamento de Biofísica e Farmacologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.
3 

Fundação Pro-TAMAR, 

Parnamirim, Brasil. 
4 

Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, RN, Brasil. 

gabriel007cesar@gmail.com 

Neste trabalho foram realizadas análises que evidenciam diferenças no período de desova das 

tartarugas de pente (Eretmochelys imbricata) observadas no litoral sul do RN. O objetivo 

deste estudo consiste em comparar os picos de desovas, ao longo das estações reprodutivas, 

por um período de dez anos de coleta de dados. Analisamos a base de dados (2006 a 2016) 

para avaliarmos se há um deslocamento temporal do período de desova da E. imbricata. Os 

registros de desova computados diariamente dentro de cada estação são visualizados como 

um histograma diário de desovas. Com o intuito de suavizar os dados para realizarmos uma 

melhor análise estatística foi feita a soma cumulativa dos dados. Um ajuste usando a curva 

logística foi realizado sobre a soma cumulativa. Com base neste ajuste teórico estimamos o 

dia de máxima desova para cada estação. Foi observado uma correlação significativa entre os 

picos de desova e as estações reprodutivas, teste de Pearson (R= -0.70; df=9; p=0,024). O 

coeficiente angular calculado do ajuste dos dados evidencia um retardo de 1,2 dias por ano ao 

longo do período estudado. O pano de fundo desta pesquisa é a hipótese de que as mudanças 

climáticas possam influenciar a sazonalidade reprodutiva das tartarugas marinhas em função 

da variação da qualidade dos recursos e alterações ambientais. Este trabalho é fruto de uma 

parceria entre a Pós Graduação em Ciências Biológicas (PPGCB) da UFRN e o Projeto 

TAMAR. 
 

Palavras-chave: Cheloniidae. Mudança Climática. Reprodução. Alteração comportamental.   
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FASE LUNAR E OVIPOSIÇÃO DA TARTARUGA DE PENTE  
 

Lunar phase and oviposition of hawksbill turtle 
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O objetivo do presente estudo é avaliar as possíveis interações entre as fases da lua no 

condicionamento de subida das tartarugas de pente para realizar a oviposição. Vale destacar 

que o intervalo internidal é aproximadamente a metade do ciclo lunar, possibilitando uma 

sincronização das desovas com a fase lunar. O estudo foi realizado no litoral sul do Rio 

Grande do Norte, os dados foram coletados por meio dos monitoramentos do TAMAR 

realizados durante as temporadas reprodutivas de 2006/2007 a 2015/2016. Foram 

contabilizados 1293 registros, onde 1054 foram ocorrências com desova, 120 sem desova e 

119 meias-luas. Os horários de maior incidência de desova se situa entre 20-24hs. Estimamos 

para cada fase lunar a presença, ou não, da lua no céu no momento que as tartarugas são 

flagradas na praia, afim de verificar se há algum padrão relacionado a luminosidade para 

desovar. Constatou-se que as tartarugas são indiferentes à presença da lua no céu (χ2 = 4,09, 

df= 1, p-value= 0,043). Tampouco os eventos de desova incompleta são afetadas pela 

presença da lua: registramos 557 desovas e 57 meias-luas com lua visível no céu, 497 

desovas e 62 meias-luas sem lua visível (χ2 = 0,86, df = 1, p-value= 0,35). Na segunda etapa, 

buscamos verificar se existe associação da desova com alguma fase lunar específica. Para 

realizar o estudo da fase lunar no momento da desova, utilizou-se apenas o dia do registro 

(sem a hora exata da ocorrência) de 4887 ocorrências. Neste caso houve uma diferença 

significativa da presença das tartarugas na praia em relação a fase lunar: as tartarugas 

preferem as fases de lua crescente e minguante, e evitam as luas cheias e nova (χ2 = 26,3; df 

= 7; p-value = 0,0004). Estas análises preliminares indicam que as tartarugas preferem as 

marés mortas (suaves) em detrimento das marés extremas para o momento da desova.  

 

Palavras-chave: Reprodução. Fases lunares. Iluminação. Cheloniidae.  
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OCORRÊNCIAS REPRODUTIVAS DE TARTARUGAS MARINHAS, NAS 

TEMPORADAS 2011 A 2017, EM ÁREAS MONITORADAS DE ALAGOAS, 

NORDESTE DO BRASIL. 

 

Reproductive occurrences of marine turtles, in the seasons 2011 to 2017, in monitored areas 

of Alagoas, northeast of Brazil.  
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As cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil utilizam o litoral como área 

de reprodução. Em Maceió-AL, desde 2011 o Instituto Biota de Conservação passou a 

registrar, por demanda da população, um crescente número de ocorrências reprodutivas de 

Chelonia mydas (Cm) Caretta caretta (Cc), Eretmochelys imbricata (Ei) e Lepidochelys 

olivacea (Lo). Com isso, desde 2015 o Biota vem realizando programas de monitoramento de 

praias, ampliando os esforços de mapeamento das principais áreas de ocorrência e nidificação 

desses animais. O objetivo desse trabalho é registrar as ocorrências reprodutivas de tartarugas 

marinhas no litoral alagoano, com informações oriundas dos PMPs e da participação 

comunitária, nas temporadas reprodutivas de 2011 a 2017. Ao longo dessas temporadas, 

foram registradas 521 ocorrências reprodutivas, entre Com Desova (n=384), Sem Desova 

(n=108), Meia Lua (n=24) e Processo Interrompido (n=5). Do total de desovas, a maioria dos 

registros identificados foram de Ei (38,02%, n=146), seguida por Cc (n-18), Lo (n=14) e Cm 

(n=2). Para as demais ocorrências não foi possível identificar a espécie. Nas temporadas 

2015/2016 e 2016/2017, 24 espécimes foram anilhados e 5 deles retornaram para desovar na 

mesma temporada. Os resultados deste trabalho demonstram o uso do litoral alagoano como 

área reprodutiva de 4 espécies de tartarugas marinhas. Apesar de esses registros abrangerem 

uma área de cerca de 69 km, a maior parte das ocorrências (65,45%, n= 341) concentra-se em 

uma pequena área com cerca de 2km de extensão, na praia do Mirante da Sereia, litoral norte 

de Maceió. Isso demonstra não só a relevância da área para a conservação das tartarugas 

marinhas, mas a importância da continuidade e ampliação dos estudos. 

 

Palavras-chave: Desova. Monitoramento. Conservação. 
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PRIMEIRO REGISTRO DE DESOVA DE TARTARUGA MARINHA NA ILHA DE 

ITAMARACÁ, PERNAMBUCO, BRASIL 

 

First record of sea turtle nesting in Itamaraca Island, Pernambuco, Brazil 
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O litoral sul de Pernambuco apresenta uma importante área de nidificação de Eretmochelys 

imbricata, além de registros eventuais das espécies Chelonia mydas, Caretta caretta e 

Lepidochelys olivacea, sendo o município do Ipojuca a área mais significante do estado 

(excetuando-se o arquipélago de Fernando de Noronha). Porém, há outros locais no estado 

que apresentam características de uma potencial área de desova. O presente estudo tem como 

objetivo relatar o primeiro registro da ONG Ecoassociados de desova na Ilha de Itamaracá, 

litoral norte pernambucano. O monitoramento foi realizado diariamente em uma área de 5km 

compreendendo as praias de Sossego, Enseada dos Golfinhos e Pontal da Ilha, no período 

entre Fevereiro e Abril/17. Foram registrados 35 ninhos, havendo relatos da comunidade da 

existência de mais ninhos antes do início do monitoramento, totalizando cerca de 50 ninhos 

na temporada reprodutiva de 2016/2017. Dos 35 ninhos registrados, 31 foram da espécie E. 

imbricata e quatro de espécie não identificada. No total, foram protegidos 4.630 ovos e 3.208 

filhotes liberados ao mar, representando uma taxa de sucesso de eclosão de 69,29%. O 

tamanho da ninhada variou de 114 a 188 ovos, com uma média de 145 ovos. Apenas em 

cinco ninhos foi possível observar o tempo de incubação dos ovos, que variou de 50 a 56 

dias. Dos 35 ninhos, 12 deles foram totalmente ou parcialmente predados por possível raposa 

(espécie não identificada) e maria farinha (Ocypode spp.). Devido ao grau de ameaça desses 

animais e, principalmente, da espécie E. imbricata, é observado a importância da Ilha de 

Itamaracá como área de desova. Ainda é necessário mais estudos na área, para que o 

comportamento reprodutivo desses animais na ilha seja melhor compreendido e medidas de 

conservação sejam implementadas. 

 

Palavras-chave: Conservação. Eretmochelys imbricata. Nordeste. Ecoassociados. 
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RESULTADOS DA TEMPORADA REPRODUTIVA DE TARTARUGAS 

MARINHAS 2016/2017 EM BELMONTE, BAHIA 

 

Results of sea turtle nesting season 2016/2017 in Belmonte, Bahia 
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A pesquisa foi desenvolvida pelo PAT ECOSMAR em Belmonte município do extremo sul 

da Bahia, caracterizado por possuir praias semidesertas, destacando-se como local propício 

para as pesquisas, dado ao abundante número de desovas de tartaruga marinha das espécies 

Eretmochelys imbricata, Caretta caretta e Lepidochelys olivacea. Belmonte abriga um 

terminal marítimo para escoar fardos de celulose, o qual cumpre obrigatoriamente uma 

condicionante de monitoramento de quelônios marinhos. O objetivo dos autores é identificar 

quais as espécies que desovam em Belmonte e quantos ninhos de cada espécie foram 

registrados durante a temporada 2016/2017 ao longo de 29 km de praia. A coleta de dados 

ocorreu entre setembro de 2016 a março de 2017, diariamente foram percorridos 29 km de 

praia para identificar as ocorrências reprodutivas (OR) e monitorar os ninhos até a eclosão. 

Quantitativamente foram registradas 415 OR, sendo 339 com desova, 55 meia-lua, 5 sem 

desova e 16 não determinada (ND). Qualitativamente o número de desovas por espécie 

respectivamente foi 101 de C. caretta, 92 de L. olivacea, 22 de E. imbricata, 1 de Chelonia 

mydas e 123 não identificadas (NI). As 123 espécies NI somaram-se com as 16 OR ND para 

explicar que a equipe que executa a condicionante anteriormente citada inviabilizou a coleta 

de dados de 27 OR, além do mais, 32 ninhos foram predados por animais, 5 ninhos predados 

por humanos, 2 ninhos levados pela maré e 73 ninhos não foram monitorados porque o PAT 

ECOSMAR finalizou a coleta de dados antes da eclosão destes. Acredita-se em um maior 

número de desovas de cada espécie em Belmonte, principalmente para a E. imbricata e que o 

uso regular de telas nos ninhos reduziria significativamente a predação animal. É preciso 

estender o esforço de monitoramento para o mês de abril e definir os critérios de 

harmonização entre autorização SISBIO e autorização ABIO na mesma área de 

monitoramento. 

 

Palavras-chave: Desovas. Quelônios marinhos. PAT ECOSMAR. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA SOBRE OS 

ENCALHES DE TARTARUGAS MARINHAS NA BACIA POTIGUAR 

 

Impact evaluation of fishing activity on the sea turtle strandings in the Bacia Potiguar 

 

Pinheiro, R. T. N. ¹
,
²; Gavilan, S. A.

1,2
; Freire, A. C. B.

1
; Silva-Junior, E. S.

 1,2
; Farias, 

D. S. D.
 1,2

; Bomfim, A. C.
 1,2

; Morais, I.C.C.
 1,3

; Silva F. J. L.
 1,3.

 

 

¹ Projeto Cetáceos da Costa Branca, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-

UERN); ² Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, 

Departamento de Morfologia; ³ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Laboratório 

de Monitoramento de Biota Marinha. 

 taines@live.com 

 

Ao longo dos anos, a pesca é considerada um meio de sobrevivência para as comunidades 

litorâneas, porém tem se tornado um dos fatores facilitadores de encalhes de tartarugas 

marinhas. O objetivo do trabalho é avaliar os dados preliminares de encalhes de tartarugas 

marinhas com sinais de pesca no litoral da Bacia Potiguar a fim de obter um panorama desta 

interação. Os dados utilizados fazem parte do banco de dados do Projeto de Monitoramento 

de Praias da Bacia Potiguar, executado pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca – UERN, 

coletados durante o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. Foram realizados 

monitoramentos diário em praia e a área de estudo foi dividida em trecho A (Grossos-

RN/Icapuí-CE), trecho B (Areia Branca/Porto do Mangue), trecho C (Macau/Guamaré) e 

trecho D (Galinhos/Caiçara do Norte-RN). Os critérios para avaliação foram marcas de 

artefatos pesqueiros (corda, marca de faca, linha e anzol), rede presa ao animal e ausência de 

membros em animais vivos e mortos. Foram registradas 412 ocorrências, sendo os anos de 

2013, 2014 e 2015 os que tiveram maior incidência de encalhes por interação pesqueira com 

19,2% (n=79), 19,4% (n=80) e 19,7% (n=81), respectivamente. No trecho A foi encontrado 

maior registro de encalhes com 53,6% (n= 221), sendo Chelonia mydas a espécie mais 

representativa com 90 % (n=371). Registrou-se também 3,4% (n=14) encalhes de 

Eretmochelys imbricata, 2,2% (n=9) de Caretta caretta, 2,7% (n=11) de Lepidochelys 

olivacea e 1,7% (n=7) indefinidos. Em relação ao sexo, foi observado 39,8% (n=164) fêmeas 

e 8% (n=33) machos, sendo a categoria indefinido considerada mais significativo com 52,2% 

(n=215) encalhes devido ao estágio de decomposição avançada ou a retirada das vísceras. Já 

quanto à faixa etária, observou-se que 67% (n=276) são juvenis, 30,1% (n=124) adultos e 

2,9% (n=12) indefinidos. Diante destes dados, conclui-se que há necessidade de buscar 

diminuir o impacto da atividade pesqueira com alternativas de campanha educativas aos 

pescadores e estimular pescarias mais seletivas. 

 

Palavras-chave: Conservação. Pescadores. Bacia Potiguar. Encalhe. Atividade antrópica. 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ANTRÓPICOS EM TARTARUGAS-OLIVA DA 

BACIA POTIGUAR 

 

Evaluation of anthropic impacts on the olive ridley of the potiguar basin 
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A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) encontra-se mundialmente ameaçada de extinção, 

classificada como vulnerável pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), e 

isso se deve, principalmente, a sua interação negativa com a atividade pesqueira. O presente 

trabalho tem como objetivo descrever as principais ameaças que acometem as tartarugas-

oliva da Bacia Potiguar. O estudo foi realizado através da análise dos dados de encalhe de 

animais da espécie, registrados entre os anos de 2014 a 2016, numa área de abrangência 

delimitada a noroeste pelo município de Aracatí/CE, e a leste pelo município de Caiçara do 

Norte/RN, totalizando 332,84 km de extensão total de praias inteiramente inseridas sobre a 

Bacia Potiguar. Foram registrados 17 espécimes com interação antrópica na área de estudo. 

Desses 82,35% (n=14) apresentaram sinais macroscópicos de interação direta com a atividade 

pesqueira, enquanto 17,64% dos casos estiveram relacionados com a ingestão de resíduo 

sólido. Com relação às classes de comprimento dos animais acometidos pela pesca, observou-

se que 64,28% dos indivíduos tratavam-se de juvenis e apresentaram algum tipo de lesão e/ou 

amputação parcial ou total de uma ou mais nadadeiras, causadas por rede de pesca e artefatos 

cortantes (faca). Desse total, 88,89% encalharam ainda vivos com uma média de 

comprimento curvilíneo de casco (CCC) de 21,46 e apresentando amputações/lesões recentes, 

ao contrário dos adultos que encalharam na região, que apresentaram amputações nas 

nadadeiras de cicatrização bastante avançada. Apesar da distribuição global e conhecimentos 

a respeito das áreas prioritárias de reprodução da espécie no Brasil (maior densidade de 

desovas no estado de Sergipe), pouco se sabe a respeito da distribuição de juvenis, sugerindo 

que eles compartilhem áreas costeiras utilizadas pelos adultos. Esse fato, associado a forte 

atividade da pesca artesanal costeira da região da Bacia Potiguar e ao hábito alimentar 

piscívoro da espécie, sugere que as amputações de nadadeiras ocorrem, predominantemente, 

na fase juvenil, no momento em que esses animais buscam alimentos em áreas de pesca. 
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CAPTURA INCIDENTAL DE TARTARUGAS-MARINHAS (CHELONIIDAE) NA 

BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO. 

 

Sea Turtles (Cheloniidae) bycath in Sepetiba Bay, Rio de Janeiro. 
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A captura incidental de tartarugas-marinhas por diferentes artes de pesca é considerada a 

principal causa de morte destes animais em todo o mundo. Devido ao aumento do esforço nas 

operações de pesca artesanal, tartarugas-marinhas, que são amplamente distribuídas ao longo 

da costa brasileira, têm sido capturadas com maior frequência. O presente estudo teve como 

objetivo, quantificar as taxas de capturas incidentais e as suas características relacionadas à 

pesca artesanal na Baía de Sepetiba, do Rio de Janeiro. No ano de 2015 foram registradas 361 

operações de pesca, sendo entrevistados 126 pescadores artesanais da Ilha da Marambaia. 

Neste período ocorreram 30 (8% das pescarias) capturas incidentais de tartarugas marinhas 

(Verão = 26; Inverno = 4) com 46% ocorrendo próximo à Restinga da Marambaia e 36% na 

entrada da Baía de Sepetiba, em áreas próximas a costões rochosos. As espécies mais 

capturadas são Chelonia mydas, embora existam também registros de Caretta caretta, 

Eretmochelys imbricata e Dermochelys coriacea. As artes de pesca mais frequentes nas 

capturas foram redes de emalhe dos tipos: espera (43%) e caceia (40%), operadas na posição 

de fundo, com comprimentos de 100 a 2000 m e malhas de 30 a 120 mm. O tamanho da 

malha mostrou ser um fator relevante nas interações, pois 1/4 das operações de pesca que 

empregaram malhas entre 80 e 100 mm capturaram tartarugas-marinhas. Estas tinham como 

espécies alvo: Centropomus spp., Micropogonias funieri, Mugil spp. e Paralichthys spp.. 

Sobre o destino das tartarugas capturadas, 87% dos entrevistados informaram que 

devolveram os animais ao mar ainda com vida e 13% descartaram os animais mortos. O 

tempo de submersão das redes dos pescadores que relataram mortes foi de 12 a 24 h. Os 

resultados mostram que a arte de pesca, o tamanho da malha e o local da pescaria têm 

influência direta na frequência de captura, assim como o tempo de permanência da rede na 

água, que revela ser um fator importante para a sobrevivência das tartarugas. 

 

Palavras-chave: Interação negativa. Pesca artesanal. Quelônios marinhos. Sudeste. 
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CAUSAS DE ENCALHE DE TARTARUGAS MARINHAS NO LITORAL 

ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Causes of beading of Sea Turtles in the Eastern Coast of Rio Grande Do Norte 
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2 
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3 
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As cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil encontram-se ameaçadas de 

extinção de acordo com a International Union for Conservation of Nature (IUCN), em 

diferentes níveis, sendo três (Lepidochelys olivacea, Caretta caretta e Dermochelys 

coriacea)  vulneráveis, uma (Chelonia mydas)  em perigo de extinção e uma (Eretmochelys 

imbricata) criticamente ameaçada de extinção. Os registros de encalhes de tartarugas 

marinhas são frequentes em praticamente todo litoral onde as espécies ocorrem. O litoral do 

Rio Grande do Norte vem apresentando um número crescente de encalhes, tendo como 

principal problema o grande potencial pesqueiro existente no Estado. Para a porção oriental 

do Estado existe uma carência de informações acerca da ocorrência e impactos que acometem 

esses animais e, dessa forma, o presente estudo teve como objetivo caracterizar as causas dos 

encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte.  O estudo foi 

realizado através da análise de dados dos encalhes coletados pela equipe do Projeto Cetáceos 

da Costa Branca (PCCB/UERN), entre os municípios Baía Formosa (6°29'10.24"S; 

34°58'7.59"O) e Touros (05º07'15.7"S; 35º38'09.4"O), durante o período janeiro de 2014 a 

abril de 2017. Foram registrados 121 indivíduos, distribuídos entre as espécies C. mydas 

(79%; N=96), L. olivacea (8%; N=10), E. imbricata (7%; n=8), C. caretta (5%; N=6) e D. 

coriacea (1%; n=1). Verificou-se como principal fator de encalhe o emalhe em redes de 

pesca (61%; N=8), seguido por cortes com faca (15%; N=2), hélice (8%; N=1) e lixo (8%; 

N=1). Os resultados confirmam a interação com atividade pesqueira como principal causa de 

encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte, tornando-se 

necessária a adoção de medidas educativas e de fiscalização para reduzir esse impacto sobre 

as populações locais. 
 

Palavras-chave: Tartarugas marinhas. Mortandade. Rio Grande do Norte. 

 

Agência financiadora: PETROBRAS/Condicionante CGPEG/IBAMA para atividades de 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás na Bacia Potiguar - RN/CE. 
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COLISÃO DE TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas) POR HÉLICE DE 

EMBARCAÇÃO: RELATO DE CASO.  
Collision Green-Turtle (Chelonia mydas) by vessel helix: case report. 
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Tartarugas marinhas apresentam grande vulnerabilidade a efeitos antropogênicos, e a 

ocorrência de traumatismos impactantes constituem uma importante causa de óbitos entre 

esses animais, como principalmente fraturas de carapaça e crânio, normalmente associadas a 

colisões por embarcações. O objetivo deste trabalho é descrever a colisão com hélice por 

embarcação com uma tartaruga-verde (Chelonia mydas). Tratava-se de uma fêmea, adulta, 

medindo 121 cm de comprimento curvilíneo da carapaça por 108,5 cm de largura curvilínea 

da carapaça, pesando 177,5kg, resgatada dia 02 de dezembro de 2016, na Praia de Ponta 

Negra, Natal/RN. A espécime encontrava-se com fratura de carapaça, juntamente com 

exposição de tecido muscular e tecido adiposo, com medidas de 5 cm de largura, e 61,5 cm 

de comprimento, iniciada na quarta placa lateral esquerda, percorrendo até a metade da quarta 

placa lateral direita, além de decepamento da narina esquerda e lesão aberta em nadadeira 

peitoral esquerda com exposição óssea. O animal foi encaminhado para a Base de 

Reabilitação de Fauna Marinha do PCCB/UERN, localizado em Areia Branca, Rio Grande do 

Norte para dar início ao protocolo terapêutico, suporte-emergencial sistêmico e tópico, 

juntamente com exame complementares, sendo o animal mantido a todo tempo fora da água. 

Mesmo com o protocolo instaurado e o esforço da equipe técnica, o animal não obteve 

qualquer evolução clínica, não resistindo e vindo a óbito 5 dias após seu encalhe. A carcaça 

foi encaminhada para o exame necroscópico, onde foi confirmado perfuração de alças 

intestinais, processo infeccioso generalizado e meningite, sendo o caso avaliado como 

incompatível a vida em decorrência da gravidade das lesões. Por ser considerado um dos 

principais fatores causadores de fratura em tartarugas marinhas, ameaçando a sobrevivência 

da espécie, faz-se necessário mais estudos a fim de melhor elucidar os impactos causados por 

colisão com hélice de embarcação.   

 

Palavras-chave: Hélice. Fratura. Reabilitação. Necropsia  
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MONITORAMENTO DE PESCARIAS PELO PROJETO TAMAR PARA SALVAR 

TARTARUGAS MARINHAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAREMA E ACARAÚ – 

CEARÁ. 

 

Monitoring of fisheries by tamar project to save sea turtles in the municipalities of itarema 

and a Acaraú - Ceará. 
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O TAMAR no Ceará está localizado no litoral oeste nas coordenadas 2°56’17” S, 

39°48’51”W, trabalhando na proteção de tartarugas marinhas em áreas de alimentação e 

crescimento. Sua ação abrange seis comunidades pesqueiras em Itarema e Acaraú, onde a 

pesca interage diretamente com as tartarugas presentes na costa. Na área atuam pescarias 

como a pesca com linha e anzol, redes de espera para peixes e crustáceos (caçoeiras), tarrafa, 

pescaria de espinhel e polvo, currais de pesca entre outras sendo em sua maioria monitoradas 

através da aplicação de questionários. O monitoramento de todas é diário, mas a atuação 

junto aos currais de pesca é mais constante. Estes tem sua despesca acompanhada in loco. 

Tartarugas capturadas são marcadas com grampos de aço inoxidável, realizadas as tomadas 

biométricas curvilíneas de casco, identificação de espécie e demais avaliações pertinentes no 

momento. Após o processo os animais são liberados imediatamente. Entre os anos de 1993 a 

2016 foram capturadas 3.312 tartarugas marinhas onde deste total 3.220 ocorreram em currais 

de pesca (97,22%, n= 3220) e as demais capturas (2,78%, n= 92) em outras pescarias. As 

espécies verificadas foram Chelonia mydas (n=2663, 80.40%), Lepidochelys olivacea (n= 

355, 10.72%), Caretta caretta (n=202, 6.10%), Eretmochelys imbricata (n=88, 2.66%) e 

Dermochelys coriacea (n=4, 0.12%). Para o tamanho verificamos que Chelonia mydas o 

comprimento mínimo de casco foi 0,236 cm e máximo 1,24 metros, Lepidochelys olivacea 

0,52 cm mínimo e máximo de 0,73 cm, Caretta caretta mínimo 0,46 cm e máximo 1,03 

metros, Eretmochelys imbricata mínimo 0,29 cm e máximo 0,85 cm e Dermochelys coriacea 

mínimo 1,19 metros e máximo 1,42 metros. O monitoramento das variadas pescarias pelo 

TAMAR no Ceará associado a conscientização das comunidades costeiras, são ferramentas 

importantes para a conservação das tartarugas marinhas que visam reduzir a captura 

incidental desses quelônios.  
 

Palavras Chave: Captura incidental. Monitoramento. Pescaria 
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PERFIL DE ENCALHE DE TARTARUGAS MARINHAS REGISTRADAS NO 

LITORAL DA BACIA POTIGUAR: ASPECTOS PATOLÓGICOS E ANTRÓPICOS 

 

Profile of sea turtle strandings recorded in the Bacia Potiguar: Pathological and anthropic 

aspects 

 

¹² Morais, I.C.C.; ¹Freire, A. C. B.;  ¹Gavilan, S. A.; ¹Pinheiro, R. T. N.; 

¹² Silva F. J. L. 
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O litoral da Bacia Potiguar é considerada zona de alimentação e de reprodução para as 

espécies de tartarugas marinhas, sendo uma área de grande importância para conservação. O 

objetivo deste trabalho é investigar e caracterizar os encalhes dos animais nessa região. 

Durante os meses de janeiro de 2016 a junho de 2017 foram realizados monitoramentos entre 

o município de Caiçara do Norte-RN e Aquiraz-CE. Os animais mortos por colisão de 

embarcações motorizadas e animais encontrados vivos, que morreram durante o processo de 

reabilitação, foram necropsiados no Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha PCCB-

UERN. Nesse período, 57 quelônios marinhos vieram a óbito, sendo 87,7% (n=50) da espécie 

Chelonia mydas, 7,01% (n=04) Caretta caretta,3,50% (n=02) Lepidochelys olivacea e 1,75% 

(n=01) Eretmochelys imbricata. De todos os encalhes, 61,4% (n=35) eram fêmea, 28,0% 

(n=16) machos e 10,5% indeterminado (n=6), devido o estado de decomposição da carcaça. 

No que se refere a idade reprodutiva, 78,9 % (n=45) eram juvenis e 21,0% (n=12) adultos. De 

acordo com os achados de necropsias, as principais causas mortis foram classificadas como 

patológica 56,1 % (n=32), interação antrópica 38,5 % (n=22), natural 1,75% (n=01) e 

indeterminada 3,50% (n=02). Em relação aos fatores patológicos, fibropapilomatose 33,3% 

(n=19) teve maior frequência, seguida por septicemia 21,0% (n=12) e parasitose 1,75% 

(n=01). Dentre as principais causas por interação antrópica foram classificadas como 

obstrução gastroentérica (presença de lixo na porção gastroentérica)22,8% (n=13) seguida 

por interação interespecífica (interação por pesca ou choque por embarcações) 15,7% (n=09). 

Por isto, este estudo propõe um conhecimento importante para preservação desses animais e 

elaboração de medidas mitigadoras que contribuam para a redução de óbito das tartarugas 

marinhas na região.  

 

Palavras-chave: Patologia. Encalhes. Óbito. 

 

Agência financiadora: PETROBRAS/Condicionante CGPEG/IBAMA para atividades de 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás na Bacia Potiguar - RN/CE. 
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TARTARUGAS MARINHAS (CHELONIIDAE) NO RIO SÃO FRANCISCO, 

ALAGOAS. 

 

Sea turtles (Cheloniidae) in River São Francisco, Alagoas. 
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O Rio São Francisco possui grande importância socioeconômica e ecológica, mas devido ao 

controle de sua vazão por hidroelétricas, inúmeras problemáticas tem surgido, como sua 

salinização. As tartarugas marinhas são amplamente distribuídas por toda costa brasileira, 

inclusive em estuários. Recentemente esses animais têm adentrado no rio e interagindo com a 

pesca artesanal do Baixo São Francisco (BSF) em ambientes dulcícolas. Com o objetivo de 

conhecer a distribuição destas tartarugas no BSF e suas interações com a pesca artesanal, 

foram realizadas 48 entrevistas semiestruturadas com pescadores de Piaçabuçu/AL. Os 

entrevistados informaram que as operações são realizadas 5 dias por semana, na área que 

corresponde desde a foz, até 40 km à montante. Destes, 98% afirmaram que utilizaram redes 

de caceia (superfície) dirigidas a Anchoviella spp, com comprimento médio de 480 m e 

malhas de 12 mm entre nós. São realizados 7 lances de rede por dia, com tempo médio de 

imersão de 30 minutos. Sobre as tartarugas marinhas, os pescadores informaram que as 

visualizações e interações destas com o aparelho de pesca acontecem diariamente em toda 

área de pesca e que esses eventos passaram a ser mais frequentes nos últimos anos. Não 

houveram relatos sobre casos de mortes das tartarugas nas capturas acidentais, o que é 

plausível, devido ao reduzido tempo de imersão do aparelho na água e à fragilidade das redes. 

Sobre o porte das tartarugas, foram descritos tamanhos entre 0,5 m e 1,20m, indicando a 

ocorrência de juvenis e adultos. Três espécies foram reconhecidas (Caretta caretta, 

Lepidochelys olivacea e Chelonia mydas) através de um guia de identificação visual, porém 

acredita-se que sejam apenas C. mydas, em razão do hábito alimentar e registros audiovisuais 

compartilhados em redes sociais de 5 capturas acidentais. O monitoramento da vazão, bem 

como parâmetros físico químicos e das pescarias devem ser realizados em diferentes pontos 

do rio a fim de se conhecer mais sobre as interações e distribuição desses ameaçados animais 

tipicamente marinhos no BSF. 

 

Palavras-chave: Nordeste. Quelônios marinhos. Vazão. Registro de ocorrência. Interação 

negativa. 
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ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO CRANIANO DE TARTARUGAS VERDES 

(Chelonia mydas) ENCALHADAS NA BACIA POTIGUAR (RN/CE), UTILIZANDO 

PADRÕES DE SUTURA CRANIANA E MEDIDAS MORFOMÉTRICAS 

 

Cranial development analysis on stranded green turtles (Chelonia mydas) of the Bacia 

Potiguar (RN/CE), using suture patterns and morphometrics measurements 
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Das sete espécies de tartarugas marinhas encontradas no mundo, cinco encalham no Brasil. 

Na Bacia Potiguar, a tartaruga verde (Chelonia mydas), é aquela com maior índice de 

encalhe. Devido às condições climáticas presentes nesta região, as carcaças encontradas 

podem estar em elevado estágio de decomposição, sendo os ossos fonte de dados biológicos. 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar as classes etárias dos indivíduos 

utilizando características ósseas do crânio. Os animais analisados foram oriundos do acervo 

do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha (UERN), provenientes de indivíduos 

mortos encalhados em praias da região da Bacia Potiguar, durante monitoramento realizado 

pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca. A análise macroscópica dos níveis de suturas entre os 

ossos cranianos foi realizada em 48 indivíduos e a análise morfométrica dos elementos 

craniais foi realizada em 18 exemplares com auxílio de paquímetro digital. Os indivíduos 

foram classificados de acordo com o comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) em quatro 

faixas etárias: filhote, juvenil, subadulto e adulto. A faixa etária mais abundante foi a juvenil. 

Verificou-se uniformidade no padrão de suturas nas classes sub-adulto e adulto, havendo um 

fusionamento tardio dos ossos da mandíbula. Foram identificadas 8 suturas que diferenciam 

adultos de subadultos. Quanto à análise morfométrica, percebeu-se forte correlação das 

medidas craniais com o CCC e a largura curvilínea do casco (p<0,05). O teste de Kruskal-

Wallis demonstrou possibilidade de distinção das classes etárias pela maioria das variáveis 

estudadas (p<0,05). Entre as medidas analisadas, a largura do zigomático foi aquela com 

maior relação com o CCC e a largura curvilínea do crânio. Percebe-se que os padrões mais 

definitivos, em ambas análises, envolvem a mesma região cranial, referente a região dorsal do 

crânio. 

 

Palavras-chave: Classe etária. Chelonidae. Osteologia. Craniometria. 
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CARACTERIZAÇÃO CITOARQUITETÔNICA E POR IMUNOISTOQUÍMICA 

CONTRA TIROSINA-HIDROXILASE DOS NÚCLEOS NEURONAIS 

MESENCEFÁLICOS DE TARTARUGAS MARINHAS 

 

Cytoarchitectonic description and by immunohistochemical against tyrosine-hydroxylase of 

the midbrain neuronal nucleus of sea turtles 
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São conhecidas no mundo sete espécies de tartarugas marinhas, dentre essas, há registros de 

ocorrência de cinco espécies no litoral do Brasil. De acordo com a Lista Vermelha da União 

Internacional para a Conservação da Natureza, todas as espécies de tartarugas marinhas 

existentes no Brasil, se encontram ameaçadas de extinção. Pouco se conhece sobre a 

neurobiologia desses animais. Estudos sobre a morfologia externa do sistema nervoso de 

tartarugas marinhas são conhecidos, entretanto, trabalhos que descrevam a citoarquitetura de 

seus encéfalos são inexistentes. Esta pesquisa se propõe a caracterizar os núcleos 

dopaminérgicos do mesencéfalo de tartarugas marinhas através de descrição citoarquitetônica 

e por imunoistoquímica para tirosina-hidroxilase (TH). A dopamina é reconhecida pela 

atividade que exerce no controle de processos complexos, como programação da atividade 

motora e comportamentos motivados. Foram utilizados 06 exemplares de tartarugas marinhas 

encalhadas que vieram a óbito na base de Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca 

ou que foram encontradas natimortas nas aberturas de ninhos entre os anos de 2014 a 2017. 

Os animais foram necropsiados e retirados o encéfalo. Foram confeccionadas lâminas 

histológicas das secções do tronco encefálico, sendo estas coradas pelo método de Nissl e/ou 

submetidas à imunoistoquímica para TH. Foram observadas 339 secções coronais do tronco 

encefálico de tartarugas marinhas. O tronco encefálico no sentido rostral a caudal exibiu a 

presença de células nervosas catecolaminérgicas médias e arredondadas localizadas em toda 

sua região ventral de forma dispersa. Este resultado preliminar traz à tona diferenças na 

organização celular do que é observado em outros representantes de vertebrados. Desta 

forma, viabilizamos as primeiras descrições do sistema dopaminérgico que podem auxiliar no 

entendimento de questões ecológicas e fornecer bases neuroanatômicas para futuros estudos 

funcionais da motricidade. 

 

Palavras-chave: Chelonia mydas. Sistema nervoso. Citoarquitetura. Neurotransmissores. 
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MATURAÇÃO GONADAL DE TARTARUGAS MARINHAS DA BACIA POTIGUAR 
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Na região da Bacia Potiguar já foram registradas as cinco espécies de tartarugas marinhas que 

ocorrem no Brasil: Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys 

imbricata e Lepidochelys olivacea, entretanto, todas estão ameaçadas de extinção. Apesar do 

grande número de estudos reprodutivos, são poucas as pesquisas que avaliam aspectos 

histológicos relacionados ao desenvolvimento ovariano e testicular das tartarugas marinhas. 

O objetivo do trabalho foi avaliar as classes de tamanho das fêmeas e machos de tartarugas 

marinhas relacionando-as com o estágio de maturação gonadal. Foram avaliados animais 

encalhados entre as praias de Icapuí/CE e Caiçara do Norte/RN. Os animais mortos ou que 

vieram a óbito durante a reabilitação na Base do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-

UERN) foram necropsiados por uma equipe veterinária. As gônadas foram coletadas e 

fixadas em formol a 10%, submetidas a preparação histológica, através das técnicas de 

Hematoxilina-Eosina, e analisadas em microscópio óptico. De 2011 a 2015 foram registrados 

3.960 encalhes de tartarugas marinhas na área estudada. Analisou-se microscopicamente 83 

amostras de tecido gonadal, 58 de fêmeas e 25 de machos, das espécies Chelonia mydas, 

Eretmochelys imbricata e Caretta caretta. Foram estabelecidos três estágios de maturação 

gonadal: pré-púbere, púbere e maduro. O predomínio das gônadas foi de pré-púberes: fêmeas 

apresentando ovócitos homogêneos e machos com túbulos seminíferos de pequeno diâmetro 

com ausência de espermatozoides. Os pré-púberes fêmeas apresentaram comprimento 

curvilíneo da carapaça (CCC) médio de 37,07 cm e machos 38,68 cm; Púberes fêmeas 77,04 

cm e machos 89,92 cm. Fêmeas maduras com 101,35 cm e um macho maduro com 105 cm. 
Os resultados obtidos estão em concordância com o que já foi descrito, sendo necessários 

mais trabalhos para melhor compreensão sobre a maturação sexual e implementação de 

propostas de conservação dessas espécies. 
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