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1. Introdução
Apesar de serem representadas por apenas sete espécies remanescentes de uma longa história
evolutiva, as tartarugas marinhas, junto aos elasmobrânquios (tubarões e raias), as aves marinhas e os
mamíferos aquáticos (baleias, golfinhos, focas, lobos e leões marinhos e peixes-boi), são vertebrados
que costumam encantar as sociedades humanas globalmente. Dada essa característica, costumam ser
incluídos em um grupo popular conhecido por “megafauna carismática”.
Esses vertebrados constituem o seleto grupo não taxonômico dos organismos marinhos que são
utilizados como espécies-bandeira de proteção aos oceanos pela empatia que geram aos humanos.
Em função de uma alta popularidade, consequente de uma ultra exposição de imagens e informações,
esses organismos costumam atrair um número considerável de pessoas a participar de cursos técnicos
e/ou de nível superior nas áreas da Oceanografia, da Biologia (marinha) e da Ecologia, com o anseio
de se dedicar à pesquisa e/ou à conservação de espécies e de seus ecossistemas, ou simplesmente para
apreciar a beleza e a natureza dessas formas de vida. Para atender a esse público, este livro apresenta
aos leitores três capítulos específicos sobre as tartarugas, as aves e os mamíferos marinhos. Informações
sobre esses grupos de vertebrados são dificilmente encontradas nos livros-texto adotados em cursos
superiores em língua portuguesa e, muitas vezes, estão ausentes em cursos técnicos ou acadêmicos.
Nos três casos, o objetivo é tratar cada um dos grupos com enfoque técnico, deixando de lado seus
altos “índices de fofulência”.
Tartarugas, aves e mamíferos marinhos têm histórias evolutivas ímpares, adaptações incríveis
aos meios em que vivem, e desempenham papéis ecológicos únicos nos sistemas ecológicos onde
podem ser encontrados. E são essas particularidades que precisam ser melhor conhecidas pelo público.
Objetiva-se que esses textos sirvam como um alicerce a quem deseja conhecer mais detalhes sobre esses
organismos mencionados, e que deste primeiro contato surja interesse em procura de mais referências
bibliográficas, atualmente mais facilmente acessíveis pelos meios digitais de procura. Como consta no
título, neste capítulo serão apresentadas as tartarugas marinhas.

2. Quem são as tartarugas marinhas
É preciso, neste momento, apresentar a definição popular do grupo não taxonômico das
“tartarugas marinhas”, que ganhou força de uso nas sociedades modernas. Em seguida, é necessário
apresentar a caracterização taxonômica das sete espécies atualmente viventes. Tartarugas marinhas são
quelônios que utilizam estuários e/ou oceanos em seu ciclo de vida.
O termo quelônio deriva-se do grego “kelone”, que significa “armadura”, que é uma referência ao
casco ou carapaça, uma estrutura única e exclusiva na história evolutiva dos vertebrados. Já o termo
“tartaruga”, em uma das versões etimológicas, vem do francês “tortoise”, que originalmente relacionou573
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se a “marine tortoise” por volta dos anos 1600, derivado de “tortue” ou “tortre”, da própria língua francesa
do século XIII, associado frequentemente a “besta diabólica”. Que diferença de ótica após sete séculos,
não? Certamente pode ter sido centrada em desconhecimento sobre a maior parte das formas de vida
naqueles tempos. Há outra versão etimológica do termo que descreve uma origem latina oriunda da
palavra “testa”, que significaria proteção e, supostamente, a partir desse termo se originaria o termo
“tortoise” em língua francesa, e “turtle” em língua inglesa.
Assim, faz mais sentido compreender a origem da terminologia que define taxonomicamente
o grupo que inclui todas as tartarugas terrestres e as espécies de águas doce, salobra e marinha: os
“Testudines”. Eles são representados atualmente por pouco mais de 300 espécies de ocorrência
concentrada em zonas tropicais, subtropicais e temperadas, com tamanho total variando entre 10 cm
a 2,5 m quando adultas.
Junto com as serpentes, os lagartos, a iguana marinha e a tuatara – um pequeno lagarto endêmico
da Nova Zelândia (“Lepidosauria”, 7.800+ espécies), os jacarés e crocodilos (“Archosauria Crocodilia”,
23+ espécies) e as aves (“Archosauria Aves”, 11.000+ espécies), compõem o clado “Sauropsida” (Fig.
1), que significa “face de lagarto”. “Sauropsida” são dioicos e, com exceção de algumas espécies de
serpentes, são todos ovíparos.

FIGURA 1. Cladograma simplificado dos clados Sauropsida e Synapsida. Adaptado de Liem et al. (2013).
Arte: Marcos Santos.
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3. Origem, evolução e diversidade de espécies
Os primeiros fósseis dos testudíneos são registrados para 220 milhões de anos, no Triássico,
que é o período datado para a origem do grupo até este momento. O primeiro quelônio tratava-se de
um organismo de cerca de 1 metro de comprimento total do gênero Proganochelys. Esse testudíneo
transitava entre os meios terrestre e de água doce, e apresentava pequenos dentes que foram perdidos
ao longo do processo evolutivo.
Nos dias atuais, a Ciência apresenta cada vez mais novidades sobre os possíveis ancestrais dos
quelônios, que deveriam se tratar de lagartos que não apresentavam casco, que por sua vez passariam a
se desenvolver por mutações dos genes HOX relacionados ao desenvolvimento embrionário, há cerca
de 220 milhões de anos.
Até o presente momento, o primeiro registro fóssil de uma tartaruga marinha é vinculado a uma
espécie encontrada na bacia do Araripe, no norte-nordeste do Brasil, datado de 206 milhões de anos:
Santanachelys graffneyi, com até 20 centímetros de comprimento total. As maiores tartarugas marinhas
existentes pertenceram à família Protostegidae e ao gênero Archelon, atingindo até 4,6 metros de
comprimento total e pesando cerca de 2,8 toneladas. Suas nadadeiras peitorais chegavam a ter quase
5 metros de comprimento, e sua cabeça tinha cerca de 1 metro de comprimento. Esses organismos
apresentavam uma forte mandíbula, e deveriam se alimentar de invertebrados dotados de fortes carapaças.
As sete espécies viventes nos dias atuais pertencem a apenas duas famílias: Dermochelyidae,
composta por uma espécie apenas, a tartaruga-de-couro, Dermochelys coriacea, e Cheloniidae, composta
por seis espécies, a tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta, a tartaruga-de-pente, Eretmochelys imbricata,
a tartaruga-verde, Chelonia mydas, a tartaruga-olivácea ou tartaruga-oliva, Lepidochelys olivacea, a
tartaruga-de-Kemp, Lepidochelys kempii, e a tartaruga-de-casco-achatado, Natator depressus. Apenas
as duas últimas espécies não contam com registros em águas brasileiras, com a tartaruga-de-Kemp
ocorrendo apenas no Atlântico Norte Ocidental, e a tartaruga-de-casco-achatado ocorrendo apenas
na Oceania, com maior incidência na plataforma continental da Austrália.
Antes de apresentar as características principais diagnósticas das cinco espécies que ocorrem
em águas brasileiras, torna-se necessário apresentar suas principais características anatômicas das
tartarugas marinhas.

4. Aspectos básicos de morfologia
De uma maneira geral, é bastante simples caracterizar morfologicamente uma tartaruga
marinha. Em um sentido antero-posterior, elas apresentam a cabeça, o pescoço, o casco ou carapaça, as
nadadeiras ou membros anteriores (2), as nadadeiras ou membros posteriores (2), e a cauda.
Na cabeça é importante destacar a presença de um par de narinas e um par de olhos. A maxila e a
mandíbula são recobertas por um anexo tegumentário, chamado de ranfoteca, que auxilia todas as espécies
a capturar e macerar seus itens alimentares, com exceção da tartaruga-de-couro que não a apresenta.
Ainda na cabeça, um conjunto de escamas dérmicas revestem a mesma em todas as espécies, com
exceção da tartaruga-de-couro. As escamas ou placas pré-frontais indicadas na Figura 2 servem como
uma das principais ferramentas diagnósticas para identificar as seis espécies remanescentes de tartarugas
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marinhas. Elas variam numericamente entre um (tartaruga-verde e tartaruga-de-casco achatado) e dois
(tartaruga-de-pente, tartaruga-cabeçuda, tartaruga-olivácea e tartaruga-de-Kemp) pares. Elas recebem essa
nominação por se localizarem externamente sobre os ossos pré-frontais do crânio, posteriores à ranfoteca da
maxila e às narinas, e situadas entre os olhos.

FIGURA 2. Morfologia geral de uma tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta. As escamas pré-frontais e as
placas laterais (PL) são as principais ferramentas diagnósticas para identificar as espécies encontradas em
águas brasileiras. Foto: Marcos Santos.

O casco das tartarugas marinhas tem como principal função a proteção dos órgãos internos.
É formado por vértebras modificadas com costelas fusionadas, associados a placas ou escudos
queratinizados com terminologia relacionada ao seu posicionamento, com as seguintes nominações:
nucal ou cervical, marginal, lateral ou costal, central ou vertebral, e suprapigal (Fig. 2). As placas
queratinizadas laterais do casco de todas as tartarugas marinhas, exceto as tartarugas-de-couro, são as
outras principais ferramentas usadas como diagnóstico para identificar espécies.
Com o conhecimento prévio de que a tartaruga-de-Kemp e a tartaruga-de-casco-achatado não
ocorrem em águas brasileiras, e de que a tartaruga-de-couro não apresenta escamas pré-frontais e
nem placas laterais, apenas com acesso aos dados associados aos números de escamas pré-frontais e
de placas laterais, é possível identificar as quatro demais espécies de tartarugas marinhas que ocorrem
em águas brasileiras.
A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e a tartaruga-verde (Chelonia mydas) apresentam
quatro pares de placas ou escudos dérmicos laterais (mas a tartaruga-de-pente apresenta dois pares
de escamas pré-frontais e a tartaruga-verde apenas um par), a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta)
apresenta cinco pares, e a tartaruga-olivácea (Lepidochelys olivacea) apresenta mais do que cinco pares
de placas laterais que são assimétricas, sendo geralmente entre seis e oito. Já houve para esta espécie
registro de cinco placas laterais, que pode ser uma exceção à regra.
A porção ventral do casco é chamada de plastrão, que está associado às costelas abdominais.
A cobertura do plastrão também é formada por placas ou escudos queratinizados com terminologia
relacionada ao seu posicionamento, com as seguintes nominações no sentido antero-posterior:
intergular, gular, humeral, peitoral, abdominal, femoral e anal (duas de cada), e as inframarginais
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abaixo das marginais da porção superior do casco (várias). As nadadeiras são constituídas por ossos
comumente encontrados na maioria dos vertebrados, e são anatomicamente estruturadas para as
atividades de locomoção em meio aquático e terrestre, para escavar e cobrir ninhos em praias onde são
depositados os ovos pelas fêmeas, para ancoragem ao substrato, e até para cobrir os olhos quando o
reflexo do sol interfere em seu campo de visão do substrato marinho.
Nos machos, as unhas nas nadadeiras são proporcionalmente maiores, e são importantes para
agarrarem-se às fêmeas nos momentos de cópula. Para ambos os sexos, as unhas podem auxiliá-los na
ancoragem no substrato marinho. O úmero dos membros anteriores de tartarugas marinhas encontradas
mortas é utilizado pelos cientistas para determinar a idade daqueles indivíduos após preparação
histológica. Há deposições anuais de camadas de crescimento, que auxiliam os investigadores a realizar
estudos de crescimento e reprodução, além de avaliar as classes etárias mais afetadas por mortalidade.

Foto: Diogo Barcellos

Tanto machos quanto fêmeas apresentam uma cauda com estrutura óssea em sua sustentação.
Na cauda se encontra a cloaca, que é a cavidade onde se abrem o trato intestinal, o sistema urinário, e
o sistema reprodutivo; ou seja, via por onde são eliminadas as fezes e a urina, e são liberados o esperma
dos machos e os ovos pelas fêmeas. A cauda dos machos adultos é proporcionalmente maior do que
das fêmeas adultas, e a cloaca dos machos se encontra em uma posição mais distal quando comparada
à posição da cloaca das fêmeas.

5. Identificando as espécies que ocorrem na costa brasileira
São cinco as espécies de tartarugas marinhas que podem ser encontradas em águas estuarinas,
costeiras, oceânicas e em ilhas da costa brasileira. Elas serão apresentadas a seguir de forma padronizada
para facilitar as comparações, com as nominações em português, inglês e nomes científicos.
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Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea)
Leatherback sea turtle
Coloração: dorso negro ou cinza-escuro com pintas arredondadas claras, e ventre claro.
Características diagnósticas da cabeça: dois entalhes laterais na maxila e um entalhe frontal. Sem
placas pré-frontais.
Características diagnósticas do casco: sem placas ósseas. Origem do seu nome científico – “dermo” =
pele; “chelys” = quelônio/tartaruga; “corium” = couro; “acea” = natureza. Apresentam cinco cristas dorsais
na carapaça.
Tamanho de casco e peso máximos de adultos: 1,8 metros e 900 kg.
Hábitos alimentares: águas-vivas e outros organismos planctônicos. Papilas esofágicas formam
espinhos de queratina voltados para o interior do esôfago para evitar que presas escorregadias escapem
durante a captura. Uma ação muscular do esôfago auxilia na expulsão de água salgada ingerida.

FIGURA 3. Tartaruga-de-couro, Dermochelys coriacea, em praia de desova. Sua morfologia é bastante
distinta das seis demais espécies de tartarugas marinhas. Foto: Irin717 – banco de imagens.
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Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta)
Loggerhead sea turtle
Coloração: dorso marrom ou marrom-avermelhado. Ventre claro, amarelado.
Características diagnósticas da cabeça: cabeça robusta com dois pares de placas pré-frontais.
Características diagnósticas do casco: cinco pares de placas laterais.
Tamanho de casco e peso máximos de adultos: 1,4 metros e 300 kg.
Hábitos alimentares: onívora - crustáceos, moluscos (gastrópodes, bivalves, cefalópodes), equinodermos,
esponjas, corais, poliquetas, anêmonas, ouriços, peixes, algas, etc. Recebe a nominação de “crushing jaw”
em inglês (mandíbula/maxila esmagadoras), pela alta capacidade de capturar, processar e moer presas.

FIGURA 4. Tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta, em reabilitação. Foto: Marcos Santos.
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Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)
Hawksbill sea turtle
Coloração: dorso âmbar a marrom escuro, com matizes amareladas. Ventre claro, amarelado.
Características diagnósticas da cabeça: cabeça com dois pares de placas pré-frontais. Ranfoteca
pronunciada lembra um bico de ave, de onde se originou seu nome popular em língua inglesa:
“hawksbill” = bico de falcão.
Características diagnósticas do casco: quatro pares de placas laterais. Placas dorsais se encontram
imbricadas = uma peça é parcialmente coberta pela anterior e assim cobre a subsequente; de onde se
origina seu nome específico. As placas marginais são serrilhadas.
Tamanho de casco e peso máximos de adultos: 1 metro e 100 kg.
Hábitos alimentares: onívora. Muitas vezes chamadas de “sponge eaters”em língua inglesa pelas preferências
em se alimentarem de esponjas. Algas e cnidários também fazem parte desta lista preferencial.

FIGURA 5. Tartaruga-de-pente, Eretmochelys imbricata, no substrato marinho de Fernando de Noronha.
Foto: Marcos Santos.
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Tartaruga-verde (Chelonia mydas)
Green sea turtle
Coloração: dorso com diversos padrões de cores; variam com idade. Filhotes com casco escuro, juvenis
variando entre marrom escuro a verde-oliva, e adultos variando entre marrom, marrom com pintas/
machas/raios claros. Ventre claro, amarelado. O componente de coloração “verde” dos nomes populares
em português e inglês é proveniente da cor de sua gordura subcutânea, e não do casco.
Características diagnósticas da cabeça: cabeça com um par de placas pré-frontais.
Características diagnósticas do casco: quatro pares de placas laterais.
Tamanho de casco e peso máximos de adultos: 1,2 metros e 200 kg.
Hábitos alimentares: adultos são herbívoros e juvenis tendem a ser onívoros.

FIGURA 6. Tartaruga-verde, Chelonia mydas, forrageando em banco de algas no píer da base de
pesquisas do Instituto Oceanográfico da USP em Ubatuba, SP. Foto: Marcos Santos.
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Tartaruga-oliva/olivácea (Lepidochelys olivacea)
Olive Ridley sea turtle
Coloração: dorso marrom escuro a verde-oliva. Ventre claro, amarelado.
Características diagnósticas da cabeça: cabeça robusta com dois pares de placas pré-frontais.
Características diagnósticas do casco: seis a oito pares de placas laterais.
Tamanho de casco e peso máximos de adultos: 80 centímetros e 45 kg.
Hábitos alimentares: onívora - crustáceos, moluscos, equinodermos, cnidários, peixes.

FIGURA 7. Ilustração de tartaruga-oliva, Lepidochelys olivacea. Editado de:festivalclaca.cat.
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6. Adaptações aos meios aquático e terrestre
Ao longo do processo evolutivo de todos os organismos vivos, o meio em que eles são encontrados
funciona como importante fator que implica em diversas adaptações morfofisiológicas para atenderem
aos seus ciclos de vida. No caso das tartarugas marinhas, é importante destacar as adaptações para
utilizarem tanto o meio terrestre, onde principalmente as fêmeas visitam para a ovoposição ou desova,
quanto o meio aquático, onde passam praticamente toda a sua vida. No meio terrestre, há a necessidade
de se evitar o aquecimento em excesso e a desidratação corpórea. No meio aquático, há principalmente
as ações da temperatura, pressão, salinidade e transparência da água.
A morfologia previamente descrita das tartarugas marinhas não as habilita a se movimentarem
com rapidez em meio terrestre. A força da gravidade sobre essa superfície, associado ao peso de cada
indivíduo, torna esses movimentos relativamente lentos. No meio aquático, porém, a morfologia das
tartarugas marinhas as capacita realizar movimentos mais rápidos. Há o uso crucial das nadadeiras
anteriores, que têm maior destaque na função de propulsão, e das nadadeiras posteriores mais
associadas ao auxílio no direcionamento e equilíbrio do movimento. Quanto maior a área de contato
das nadadeiras com o meio aquático, maiores as habilidades de deslocarem água e, em consequência
se movimentarem. Isso faz com que as tartarugas-de-couro, que quando adultas chegam a apresentar
nadadeiras anteriores com até 2,7 metros de comprimento, mergulhem a profundidades de até 1.200
metros. As demais espécies de tartarugas marinhas mergulham ao máximo no intervalo aproximado
entre 50 e 300 metros, dependendo da espécie. Em mergulhos mais profundos e em maiores intervalos
de tempo, seus órgãos vitais são resistentes à variação de pressão, há o apoio das trocas gasosas efetuadas
pela cloaca, e o gerenciamento do oxigênio pelo corpo se concentra principalmente em músculos.
Além da direta relação com os sistemas excretor e reprodutivo, a cloaca também tem uma função
importante no auxílio em trocas gasosas, em uma proporção menor do que aquela realizada pelos
pulmões ao subirem à superfície da água para obterem oxigênio (Fig. 8). Uma estrutura altamente
vascularizada encontrada na cloaca de tartarugas marinhas, e denominada bursae, efetua as trocas de
oxigênio e gás carbônico em meio aquático, contribuindo com o tempo de permanência das mesmas
em meio aquático. O tempo máximo dos mergulhos das tartarugas marinhas pode variar entre 40
e 80 minutos, a depender da espécie. Esse intervalo longo de tempo de mergulho é importante às
tartarugas para que elas otimizem ao máximo a procura e a captura de alimento, assim como para os
períodos de descanso realizados junto ao substrato.

FIGURA 8. Tartaruga-verde, Chelonia mydas, visitando a superfície da água para respirar ao largo de
Fernando de Noronha. Foto: Marcos Santos.
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Com relação à temperatura corpórea, a vida em meio aquático fez com que as tartarugas marinhas
concentrassem seus padrões de distribuição em águas tropicais, subtropicais e temperadas. A literatura
tradicional trata todos os quelônios marinhos como ectotérmicos, ou seja, aqueles organismos cuja
temperatura corpórea é regulada pela temperatura do ambiente, com limites de tolerância definidos
para cada espécie. Entretanto, interessantes estudos mais recentes têm indicado uma terceira possível
adaptação fisiológica de alguns organismos intermediária à ectotermia e à endotermia – essa última
compartilhada por aves e mamíferos modernos que regulam sua temperatura corpórea em um ótimo
fisiológico. Dinossauros terrestres como o tiranossauro rex, e formas viventes como atuns e tartarugasde-couro se encaixariam na categoria de adaptação fisiológica chamada de mesotermia. Basicamente
ela seria uma mescla entre as duas outras categorias de adaptações à temperatura do meio. Essa
adaptação habilitaria as tartarugas-de-couro a visitarem águas mais frias tanto latitudinalmente em
zonas temperadas frias, como em profundidades maiores como mencionado anteriormente. Quanto
mais profundo o mergulho, mais fria estará a água pela ausência da influência do aquecimento
proveniente dos raios solares e da atmosfera restrito às camadas superficiais.
A visão das tartarugas marinhas é considerada boa para águas superficiais claras. Elas contam
com o apoio de sensores químicos para a detecção de características na água que as levem às presas/
zonas de alimentação. O balanço osmótico é regulado pela atuação conjunta de um par de rins, bem
como com o suporte de glândulas de sal situadas atrás dos olhos. Essas glândulas também lubrificam
os olhos das tartarugas marinhas quando elas visitam os substratos terrestres continentais e insulares.
Essas visitas ocorrem, de forma generalizada, nos momentos de desova por parte das fêmeas, que em
sua maioria de ocasiões ocorrem no período noturno. Dessa forma, evita-se a desidratação provocada
pelos raios solares durante o dia, bem como a fácil detecção por parte de predadores em potencial.
A tendência evolutiva de se deslocarem em meio terrestre no período noturno também se aplica
aos filhotes após eclodirem dos ovos. Dessa forma eles tendem a encontrar mais facilmente o mar que
estará mais claro do que a faixa costeira (quando esta não está artificialmente iluminada), e também
deverão evitar a detecção por parte de predadores como aves marinhas e caranguejos, geralmente mais
ativos durante o dia.

7. História de vida: ciclo reprodutivo
Para compreender a complexidade que envolve a história de vida das tartarugas marinhas, tornase necessário efetuar a leitura do ciclo de vida das mesmas, e generalizado para as sete espécies viventes
(Fig. 9). Variações intra- e interespecíficas devem ocorrer e não serão trabalhadas de forma refinada
neste texto pela limitação de espaço, e pelo foco do mesmo ser introdutório ao grupo-alvo de quelônios.
Iniciando pela eclosão dos ovos, na porção esquerda da Figura 9, é importante destacar o
tamanho da prole em cada ninho, representada por numerosas crias geradas após a eclosão de
cerca de 50 até 130 ovos, a depender da espécie. Ao nascerem, os filhotes tendem a se deslocar
geralmente em períodos de ausência de luz em sentido ao mar. Como mencionado anteriormente, a
missão de vencer este desafio com a luminosidade diária incidente sobre o caminho entre os ninhos
e o mar é mais difícil com predadores à espreita. Esses filhotes nascem com menos de 10 cm de
comprimento total, um porte consideravelmente menor do que os adultos. Aqueles filhotes que
chegam à zona de águas rasas, seguem o desafio contra a ação de predadores em meio aquático (ex.:
peixes cartilaginosos e ósseos).
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FIGURA 9. Ciclo de vida generalizado das tartarugas marinhas. Ilustração Leandro Coelho.

A etapa seguinte ficou conhecida como “anos perdidos” por décadas, em função de não haver
indícios dos caminhos percorridos pelas crias, e onde elas permaneciam em seus anos de infância.
Havia um consenso generalizado de que esses filhotes eram levados por fortes correntes marinhas, a
quilômetros de distância dos seus ninhos de origem, sem executar escolhas ou apresentar preferências
de áreas de uso.
A tecnologia de telemetria satelital, que é responsável por mapear os caminhos percorridos
por qualquer organismo vivo que leve consigo um sensor que emita sinais constantes e captados por
satélites, passou a mudar os conhecimentos referentes à história de vida das tartarugas marinhas.
Filhotes recém-nascidos acompanhados por sinais emitidos a satélites de populações de uma
parte das espécies de tartarugas marinhas seguiram padrões específicos de salinidade e de temperatura
superficial da água. Esses padrões estão associados a alta produtividade primária, que é responsável por
manter esses filhotes saudáveis ao longo da infância, ao fornecer recursos em abundância aos mesmos.
Geralmente, as áreas onde esses filhotes passam o período de sua infância estão associadas a águas
oceânicas e com forte influência de correntes marinhas convergentes.
O crescimento em tartarugas marinhas é lento. Após o período de infância, jovens de diversas
populações de espécies estudadas de tartarugas marinhas dirigem-se às zonas costeiras continentais
e insulares, onde permanecem por alguns anos se alimentando. As tartarugas-de-couro tendem a se
manter em águas pelagiais por praticamente todo o seu ciclo de vida, havendo visitas sazonais das
fêmeas às praias de ovoposição. Ainda estão sendo mapeados globalmente os caminhos das distintas
classes sexuais e etárias de muitas populações de tartarugas marinhas que usam águas das plataformas
continentais após o período da infância.
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As idades de maturação sexual variam amplamente inter- e intra-especificamente. Por exemplo,
tartarugas-de-couro começar a se reproduzir entre nove e 15 anos de idade, enquanto, em um outro
extremo, distintas populações de tartarugas-verde chegam à maturidade sexual entre 26 e 40 anos. As
idades de primeira reprodução das populações das demais espécies se encaixam neste intervalo.
Nota-se, portanto, que a ciência aplicada em longo prazo à investigação do ciclo de vida das
tartarugas marinhas evidenciou uma alta plasticidade nos dados de história de vida, a depender da
espécie, bem como do estoque populacional de cada espécie. E ainda há muitas lacunas de conhecimentos
a serem preenchidas; praticamente da maior parte das populações de tartarugas marinhas viventes.
Por influência hormonal e sensibilidade à temperatura da água, machos e fêmeas sexualmente
maduros se encontram em áreas reprodutivas, geralmente situadas em águas de plataforma continental
próximas às praias onde ocorrerão as ovoposições das fêmeas. Nessas águas e por algumas semanas
ocorre a cópula em que o macho se agarra ao casco da fêmea com o apoio de suas unhas. Em muitas
ocasiões, dois ou mais machos lutam pelo disputado espaço do casco de uma fêmea, com embates que
podem levar alguns dias. Após o período em que ocorrem as cópulas, os machos adultos retornam às
áreas de alimentação, e as fêmeas irão se dirigir às praias para as desovas.
A depender da espécie e do estoque populacional de cada espécie, as fêmeas poderão retornar à
praia para mais uma a sete ovoposições: em média são dois a três ninhos por temporada por fêmea que
visita as praias de desova. As fêmeas irão efetuar suas visitas preferencialmente no período noturno,
para evitar desidratação e insolação. Nessas visitas, elas darão preferência à faixa de areia mais afastada
da zona de contato do mar com a praia. Ali, irão preparar com o apoio das nadadeiras a área onde será
escavado o ninho. Todo o processo de desova pode durar de uma a duas horas, após as quais a tartaruga
retorna ao mar. Em um intervalo de nove a 45 dias, a depender da espécie e do estoque populacional,
aquela mesma fêmea pode retornar à mesma praia para outra(s) desova(s). Após as desovas, ao final
do processo de ovoposição, as fêmeas seguirão para as áreas de alimentação, assim como fizeram os
machos adultos. A partir do momento em que as fêmeas cobriram o ninho e começaram a se deslocar
de volta ao mar, o futuro dos filhotes dependerá deles próprios. Não há cuidado parental à prole.
Um aspecto bastante interessante relacionado ao ciclo de vida das tartarugas marinhas é a
determinação do sexo dos filhotes pela temperatura. Por cavarem ninhos de até cerca de 1 metro
de profundidade em média, as fêmeas de tartarugas marinhas fazem com que haja uma distribuição
desigual do calor gerado pela exposição dos raios solares entre a porção superior e a inferior do ninho
nos meses de incubação.
Em quelônios, as temperaturas mais elevadas na incubação de ovos em ninhos subterrâneos
resultam em filhotes do sexo de maior porte. No caso das tartarugas marinhas, são as fêmeas para todas
as espécies. Investigações com foco em determinar os valores de temperaturas que geram machos e
fêmeas para diversas populações das sete espécies de tartarugas marinhas foram e ainda são comuns e
importantes. Há uma profundidade dos ninhos em que há 50% de produção de filhotes de cada sexo.
Neste ponto, o valor de temperatura que estabelece o nascimento de porcentagens iguais de machos e
fêmeas é conhecido como temperatura pivotal. Há uma sensível variação intra- e interespecífica com
relação aos valores conhecidos até o presente momento. A depender da espécie investigada e apenas
a título de curiosidade, os valores de temperatura de ninho conhecidos em literatura que definiram
machos variaram entre 28,2 e 30,5°C, entre 29,8 e 32°C para fêmeas, e entre 26 e 29°C como valores
observados para temperaturas pivotais.
Os intervalos de retorno das fêmeas adultas para novas desovas em anos posteriores podem
variar entre espécies, e entre populações de uma mesma espécie. Populações estudadas de tartarugas586
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de-Kemp e tartarugas-olivácea apresentaram os menores intervalos de tempo, variando entre 1,5
e 1,7 anos em média; e distintas populações de tartarugas-verde apresentaram os maiores valores,
chegando a cinco anos de intervalo para uma nova desova de fêmeas monitoradas na Austrália. Essas
informações são relevantes porque retratam a complexidade que envolve as missões de pesquisar e
conservar as populações de tartarugas marinhas, em face às atuais ameaças à proteção das sete espécies
viventes. É bastante comum o retorno das fêmeas às mesmas praias para desovas em anos posteriores,
processo conhecido como filopatria. Possivelmente, assinaturas químicas locais serviriam para que as
fêmeas rastreassem as mesmas praias.
Por fim, merece destaque na descrição do ciclo de vida das tartarugas marinhas a capacidade
migratória das sete espécies. Dados envolvendo marcação de indivíduos por meio de anilhas,
associados a monitoramentos com base em uso de tecnologias satelitais em tempos recentes, indicam
deslocamentos em amplas áreas por indivíduos adultos.
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Tartarugas-de-couro já cruzaram rotas migratórias de até 7000 km entre uma área de alimentação
e a praia de desova. Apesar do menor porte, os mesmos estudos realizados para tartarugas-de-pente e
para tartarugas-verde adultas indicaram movimentos de até 2.500 km. O que mais tem impressionado
os cientistas em tempos recentes é a observação de não haver padronização de rotas migratórias
desempenhadas por fêmeas de mesma espécie e que desovam nas mesmas praias. Há, em alguns casos,
deslocamentos para latitudes totalmente antagônicas, quando se consideram duas ou mais fêmeas
marcadas com transmissores satelitais em uma mesma praia, às vezes em uma mesma semana. Ainda
há um longo caminho de investigações a serem realizadas para compreender como esses quelônios
utilizam seu habitat principal – os oceanos.
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8. Ameaças à sobrevivência
Com as primeiras formas surgindo há cerca de 200 milhões de anos no nosso planeta, a
sobrevivência das tartarugas marinhas passou a ser ameaçada em larga escala principalmente a partir
dos anos 1960 a 1970. São dois os propulsores principais para que essas ameaças se tornassem cada vez
mais frequentes e mais opressoras ao bem-estar desses quelônios: o aumento populacional humano de
forma exponencial, e o inadequado uso dos oceanos e das zonas costeiras, sem planejamento adequado,
sem respeito ao meio ambiente, e sem conhecimentos sobre uma parte considerável da vida marinha.
O aumento populacional humano gera duas demandas que perturbam gravemente a saúde dos
oceanos: 1) a necessidade de explotar (=extrair com fins econômicos) recursos marinhos vivos como
o pescado, principalmente, em quantidades cada vez maiores para gerar proteína de origem marinha
a essa crescente população, e de recursos não vivos, como óleo e derivados, principalmente, para
alimentar economias mundiais baseadas em atingir metas irreais e insustentáveis de um “Produto
Interno Bruto”; e 2) a necessidade de prover empregos e diversão a essa crescente população
humana. Em paralelo, os produtos finais de muitas atividades humanas em ambientes terrestres
e aquáticos são representados pela poluição e contaminação do ar, do solo e da água, afetando a
própria qualidade de vida dos humanos.
Mas por que esse avanço emplacou a partir das décadas de 1960 e 1970? Principalmente pelo
fato de que a humanidade se tornou bastante dependente do uso da energia e dos subprodutos gerados
pela indústria do óleo explorado (fase de prospecção; de procura e mapeamento) e explotado nos
oceanos. E foi justamente naquele período mencionado que se deu início a uma nova era de prospecção
e explotação desse recurso com o avanço de novas tecnologias e consideráveis investimentos de capital
por diversas nações incluindo o Brasil.
De maneira sinergética, ao menos nove principais ameaças à sobrevivência das tartarugas marinhas
se tornaram frequentes daqueles anos até o presente momento, e encontram-se listadas a seguir:
8.1 Sobrepesca de recursos marinhos vivos
A sobrepesca desequilibra as teias tróficas marinhas constituídas ao longo de milhões de anos por
processos de co-evolução entre seus componentes. Ao desequilibrar essas tramas tróficas no processo
de retirada de milhares de toneladas de espécies de pescado, de moluscos como ostras, lulas e polvos, e
de crustáceos como caranguejos e lagostas, as sociedades humanas afetam a si mesmas.
Os ecossistemas marinhos em desequilíbrio, e sob forte e constante pressão de explotação, não
conseguem mais gerar os mesmos produtos como era feito em tempos em que as atividades pesqueiras
e extrativistas se desenvolviam em menor escala. Além desse aspecto, algumas artes de pesca como os
arrastos de fundo destroem habitats como bancos de algas e recifes de corais, que geralmente estão
associados às áreas de alimentação de tartarugas marinhas em plataformas continentais.
A destruição do assoalho marinho, impedindo uma oferta constante de alimento às tartarugas
marinhas, aliada à baixa disponibilidade de outros recursos sobrepescados em todos os mares do
planeta, afetam o estado de saúde desses quelônios pela menor acessibilidade às suas presas. Com
menos recursos disponíveis, as populações de todas as espécies de tartarugas marinhas tendem a entrar
em declínio de abundância.
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8.2 Capturas diretas de tartarugas marinhas e de ovos para consumo humano
Tartarugas marinhas e seus ovos serviram como fonte de proteína a diversas sociedades
humanas que habitaram regiões costeiras globalmente, incluído o litoral brasileiro, bem como aos
navegantes do hemisfério norte em suas descobertas de colônias em ilhas e continentes no hemisfério
sul. Por acreditarem que era um recurso abundante e infinito, essas sociedades utilizaram fêmeas
de tartarugas marinhas que visitaram praias para desova como alimento, e seus ovos depositados
também foram consumidos.
É praticamente impossível estimar o número de tartarugas mortas e consumidas pelos humanos
pelo fato de que essas capturas diretas não eram contabilizadas, tampouco deixaram restos e/ou provas
que fossem suficientes para avaliar as proporções dessa matança. Apesar de estarem protegidas em
relação ao consumo humano em diversos países do mundo, ainda há consumo de ovos e indivíduos,
bem como há países em que não há legislação de proteção às mesmas, que continuam servindo de
alimento a algumas populações humanas costeiras.
8.3 Capturas acidentais em operações de pesca
Define-se captura acidental como a captura não intencional de organismos não-alvo em operações
de pesca. Onde ela ocorre? Globalmente onde há ocorrência de megafauna marinha (elasmobrânquios,
tartarugas, aves e mamíferos marinhos) e petrechos de pesca. No caso das tartarugas marinhas, ao se
envolverem com petrechos de pesca como redes e espinhéis quando estão submersas, elas tendem a
morrer por afogamento por não conseguirem voltar à superfície da água para respirar. Muitas vezes
podem chegar a detectar barcos em operações de arrasto de fundo, mas não conseguem evitar a captura.
Há situações em que buscam se alimentar das iscas utilizadas em pontiagudos espinhéis para a captura
de pescado, e acabam sendo fisgadas pelos mesmos. Há situações em que as tartarugas marinhas chegam
a ser trazidas a bordo com vida, mesmo após se envolverem nesses petrechos de pesca. Elas podem vir à
embarcação ainda bastante ativas e estressadas, ou elas podem chegar desacordadas pelo estresse da falta
de oxigênio. Neste segundo caso, manobras de reanimação podem traze-las de volta à lucidez, podendo
em seguida retornar ao meio marinho.
É uma tarefa bastante complexa avaliar as taxas de mortalidade de tartarugas marinhas provocadas
pelas capturas acidentais em operações de pesca. O ponto crucial é que, em quase toda a sua totalidade, as
atividades pesqueiras não são adequadamente monitoradas globalmente. Tanto em relação às avaliações
de produção pesqueira condicionadas ao entendimento dos ciclos de vida das espécies-alvo para seu
manejo adequado, como em relação ao registro dos dados de megafauna capturada. Neste segundo caso, a
falta de uma política nacional adequada de pesquisa e de conservação abre caminhos para a subnotificação
pelas nações pesqueiras, ou para uma irrisória notificação bastante distante da realidade dos fatos.
Países em que as políticas de conservação não envolvem um processo construtivista e participativo
e que inclua a integração entre agentes governamentais, pesquisadores e comunidades pesqueiras,
pecam por seguir não avaliando essa mortalidade. Em consequência, o estado de saúde de suas
populações de megafauna marinha é fortemente afetado. A tendência em muitos países foi estabelecer
e publicar normas e leis que no papel funcionam muito bem, mas que não funcionam na prática por
não terem contado com a participação da comunidade pesqueira. Essa última, sem ter acesso adequado
às portarias e legislações vigentes, ou por medo de punição, se afasta de agentes de governo e de grupos
de pesquisa e, quando questionada sobre capturas acidentais de megafauna, na grande maioria dos
casos prefere comentar que não ocorre e/ou que nunca viu. Além dessas interações diretas e indiretas
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com as capturas de tartarugas marinhas, há que se considerar os petrechos de pesca e à deriva como redes
e cabos com espinhéis que vitimam milhares de indivíduos anualmente por dificultarem sua natação e,
consequentemente, mata-las afogadas pela fadiga.
8.4 Contaminação química por compostos orgânicos persistentes
Existe uma categoria de compostos químicos orgânicos de baixa a alta toxicidade que são
produzidos por indústrias de transformadores de energia, assim como de pesticidas, e que não é quebrada
ou metabolizada por organismos vivos. Por essas propriedades, eles são coletivamente conhecidos
como “organopersistentes”, pelas características de persistirem por longo prazo no meio ambiente
sem serem processados por quaisquer organismos ou processos naturais. Assim, eles se acumulam e
aumentam seguidamente em todos os elos das teias tróficas contaminadas inicialmente pela absorção
dos produtores primários, em um processo conhecido como biomagnificação. Portanto, as taxas de
contaminação dos níveis tróficos mais altos (nos oceanos é na megafauna) tendem a oferecer um
diagnóstico da contaminação do meio ambiente.
Em taxas baixas, aparentemente e pelo que consta em literatura até o presente momento,
esses compostos podem ter pouca ou nenhuma ação deletéria ao estado de saúde dos organismos
contaminados. Entretanto, estudos realizados com diversas espécies que ocupam topos de teias
alimentares como os cetáceos, por exemplo, comprovaram que muitos desses compostos atuaram sobre
o sistema reprodutivo dos mesmos, gerando má-formação de filhotes, processos cancerígenos em
adultos, e desequilibrando o sistema imunológico de adultos. As ações desses compostos, na maioria
das espécies marinhas, ainda são muito pouco conhecidas, e aqui se incluem as tartarugas marinhas.
A preocupação vigente em águas brasileiras é que alguns estudos realizados com tartarugas
marinhas já detectaram vários desses compostos, mas ainda em baixas concentrações. O país teve
um histórico de altíssima produção de organopersistentes para a indústria dos transformadores nos
anos 1970, com um polo de larga produção e que operou na Baixada Santista, no sudeste do Brasil.
Ao longo de toda a costa, produtos químicos utilizados em cultivares são carreados pelo ar, quando
pulverizados por aviões e drones, ou pelos rios, quando ocorrem as chuvas em lavouras. E esses rios
desaguam em estuários e/ou no mar. Nos oceanos, seguem carreados por correntes marinhas para
locais distantes do centro de origem, como as áreas polares onde já foram notificados.
Em um planeta com população humana crescente e dependente de ser alimentada, o agronegócio
virou prioridade para muitas nações como o Brasil que, com o tempo, tendem a enfraquecer as normas
e leis de proteção contra o uso de produtos químicos de alta toxicidade. Assim, os riscos de acúmulo
de contaminação aumentam e necessitam de monitoramento o mais brevemente possível.
8.5 Degradação e perda de habitat
Cultural e globalmente, as sociedades humanas chegaram à conclusão de que seus dejetos deveriam
ser lançados em um local distante de seus lares. Dessa forma, por séculos, nos habituamos a poluir rios e
oceanos com esse objetivo. Muitas cidades litorâneas globalmente contam com “emissários submarinos”,
que são estruturas tubulares construídas para conduzir os dejetos gerados nas edificações dessas cidades
em direção ao mar, em uma região ligeiramente distante de nossas praias. Esse comportamento gerou às
populações humanas a falsa sensação de que assim estávamos livres de produtos que, caso acumulassem
aos nossos redores, se tornariam um grande incômodo e afetariam nossas saúdes.
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Ledo engano! Segundo a Organização Mundial de Saúde, poluição é a introdução de contaminantes
(= substâncias ou energia em concentrações que excedem níveis naturais) em um ambiente cujas consequências
são relacionadas à instabilidade, desordem, malefícios, ou desconforto de ecossistemas e de seres vivos. Nosso
comportamento, portanto, polui os oceanos. Bactérias e vírus nocivos à vida marinha são introduzidos
diariamente e circulam em todas as bacias oceânicas. Mais do que isso, ao poluir o ambiente em que
se encontra parte considerável da proteína animal consumida globalmente por meio do pescado (ex:
peixes, moluscos, crustáceos) e extrativismo (ex: moluscos), as sociedades humanas correm sérios riscos
de afetarem suas próprias saúdes. Qual será a carga de poluentes que afetará as distintas populações de
nossa espécie? Quando isso irá ocorrer?
Por serem encontradas em águas temperadas, subtropicais e tropicais, alimentarem-se em
plataformas continentais, e virem às praias para desovas, muitas populações de tartarugas marinhas
se tornam altamente vulneráveis a essa carga de poluentes por um período considerável de suas vidas.
Além da degradação do habitat marinho pela poluição e pelos arrastos em operações de pesca,
a ocupação humana não planejada em regiões costeiras que contavam com praias de desova de
tartarugas marinhas tornou-se um motivo de grande preocupação. Elas perderam espaço para portos,
marinas, bares, restaurantes, residências e hotéis. E continuam perdendo esses espaços em países
sem legislação adequada para proteção do meio ambiente e de tartarugas marinhas. Muitos estoques
populacionais tiveram que evitar praias anteriormente usadas, e procurar áreas pouco conhecidas ou
desconhecidas para desova. E assim, sucessivamente, enquanto as faixas costeiras passaram por um
forte processo de antropização.
Em paralelo, centenas de milhares de tartarugas marinhas foram (e continuam sendo) atropeladas
por embarcações em áreas de extenso uso humano, e foram (e continuam sendo) trucidadas por
máquinas envolvidas em dragagens de sedimento para a operacionalização de portos – também mal
planejados por desconhecimento de questões básicas de Oceanografia Física e Geológica.
A iluminação artificial de orlas marítimas ao largo de praias de desova de tartarugas marinhas
representa um sério risco aos filhotes recém-nascidos, que podem se deslocar em sentido contrário ao
mar pelo instinto de buscar o setor mais claro após o nascimento. Cabe aqui salientar que as constantes
perdas de áreas de manguezais para a carcinicultura, ou aterramento dos mesmos para a construção de
portos, marinas, polos industriais, residências e hotéis, também afetam o ciclo de vida de uma miríade
de populações de tartarugas marinhas, que necessitam visitar manguezais altamente produtivos para
se alimentar em períodos importantes de suas vidas.
Fica claro, neste item, que tanto as áreas de alimentação, quanto as áreas importantes para a
reprodução das tartarugas marinhas, estão sendo afetadas pelas ações antrópicas. Essas ações devem
afetar a saúde das populações de tartarugas marinhas globalmente, contribuindo como todos os demais
itens, a declínios de abundâncias populacionais.
8.6 Desastres ambientais gerados pela explotação de óleo e derivados
Os desastres ambientais provocados pela contaminação de óleo e derivados nos oceanos são uma
constante rotineira. Esta fonte de poluição marinha e, a posteriori, do ar, será inesgotável enquanto a
humanidade depender amplamente da energia gerada por combustíveis fósseis.
Os processos de extração e transporte de óleo e derivados não são 100% seguros, estimandose que no século XXI os vazamentos são praticamente diários em escala global. Esses compostos
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químicos irritam as mucosas das tartarugas marinhas e, dependendo de sua densidade, dificultam ou
impossibilitam seus movimentos, impedindo-as de evitar a fonte poluidora.
As trocas gasosas efetuadas pela cloaca potencializam a contaminação das tartarugas marinhas
em águas contaminadas por esses produtos. Os gases gerados pelos raios solares na interação maratmosfera no processo de vaporização geram estresse respiratório aos organismos marinhos que
necessitam vir à superfície da água para respirar por meio de pulmões.
Uma parte considerável dos produtos voláteis que compõem o óleo e seus derivados é tóxica e ataca
os pulmões das tartarugas marinhas. Os componentes químicos dos derivados de óleo no meio aquático
contaminam o alimento a ser ingerido pelas tartarugas marinhas, desde as algas que absorvem os mesmos,
passando pela miríade de espécies que compõem a dieta das mesmas. Na sequência, o estado de saúde
desses vertebrados será afetado pelos componentes químicos tóxicos oriundos de seus itens alimentares.
8.7 Poluição proveniente de um dos piores derivados do óleo – o plástico
Um dos produtos principais derivados da explotação de óleo assina globalmente há décadas a
cultura do plástico, poluidora em ecossistemas terrestres e aquáticos. Os danos gerados pelos plásticos
nas tartarugas marinhas ocorrem basicamente em dois estágios.
O primeiro estágio envolve a ingestão acidental de sacolas plásticas, que geralmente são
confundidas com águas-vivas – itens alimentares de algumas espécies – ou de restos de materiais
plásticos depositados no substrato marinho quando estão se alimentando de algas ou invertebrados. A
sobrepesca e outras interferências humanas nas teias tróficas marinhas, por meio de distintas formas
de poluição, têm dificultado a procura e a captura de alimento pela fauna marinha. Restos plásticos
podem ser confundidos pelas tartarugas por itens alimentares, e constantemente são ingeridos pelas
mesmas. Além de poder provocar o bloqueio do trato digestório com consequentes danos à saúde do
quelônio que ingeriu o plástico, seu processamento pelo mesmo trato libera contaminantes tóxicos
na circulação sanguínea, debilitando o mesmo. Ainda são desconhecidos os efeitos patológicos desses
compostos acumulados nas tartarugas em médio a longo prazo.
O segundo estágio afeta toda a biota marinha. Ele ocorre quando esses dejetos plásticos
permanecem se decompondo nos oceanos, liberando seus componentes tóxicos em longo prazo. Esses
componentes podem ser absorvidos pelos produtores primários e, destes, serem transferidos por toda
a teia trófica sem serem metabolizados, incluindo aqui uma parte importante da proteína animal
representada por peixes, moluscos e crustáceos, que compõe a dieta de cerca de 50% da população
humana. Como mencionado aos petrechos de pesca, os restos de materiais plásticos podem provocar
sufocamento e/ou enforcamento de tartarugas marinhas, também as levando a óbito.
8.8 Doenças
Nas últimas quatro décadas, as doenças em tartarugas marinhas passaram a ser melhor
investigadas quando os profissionais da área de Medicina Veterinária vieram a atuar mais proximamente
às mesmas. Com o estabelecimento de redes de monitoramento de ocorrências, centros de reabilitação,
e colheitas adequadas de material biológico para investigações científicas, é que este conhecimento
vem gradativamente aumentando e se consolidando. Certamente, as perspectivas são muito boas, caso
haja investimento financeiro adequado e isento para a realização desses estudos.
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Dentre uma série de doenças já descritas para as tartarugas marinhas, a fibropapilomatose tem
atraído bastante atenção globalmente. Esta doença se caracteriza pelo desenvolvimento de um ou mais
tumores epiteliais benignos, que possivelmente tem como agente etiológico o herpes vírus. Esse vírus
é comumente encontrado em áreas degradadas, poluídas.
A fibropapilomatose é uma doença global, que afeta entre 50 e 70% das populações de tartarugas
marinhas encontradas principalmente em águas tropicais e subtropicais. Apesar de se tratar de um tumor
benigno, com o tempo ele pode se tornar debilitante, trazendo complicações às tartarugas marinhas para
se deslocarem, se alimentarem, ou se reproduzirem; podendo leva-las ao óbito em consequência.
8.9 Mudanças climáticas globais
Mesmo que negacionistas afirmem que estamos em um período interglacial e que, por isso, um
sensível aumento da temperatura média do ar e dos oceanos seria esperado, é clara a relação de causaefeito sincronizado do aumento das emissões dos gases de efeito estufa – gerados pelas atividades
humanas poluidoras – e o aumento das referidas temperaturas.
E as previsões e modelagens são cada vez mais assustadoras; com algumas delas já sendo notadas
em nossas rotinas com uma sucessão de maior frequência de eventos catastróficos gerados pelo clima,
como tsunamis, furacões e ressacas. As últimas podem lavar praias de desova de tartarugas, expondo os
ovos dos ninhos a predadores e aos raios solares de forma direta, implicando possivelmente na morte
de toda uma geração (ou coorte) de um determinado estoque populacional.
Dentre os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono gerado principalmente pela queima de
combustíveis fósseis é o que mais afeta os oceanos de maneira direta. Em maiores concentrações na
atmosfera, o CO2 tende a ser absorvido pelos oceanos, que ocupam 71% da superfície do planeta,
por difusão. O dióxido de carbono em excesso nos oceanos gera a acidificação dos mesmos, com
a formação do ácido carbônico (H2CO3). Em consequência, reduz-se a disponibilidade do íon
carbonato (CO3-2) nos oceanos, que é essencial aos organismos que secretam conchas de CaCO3
para suas proteções como uma ampla gama de espécies de crustáceos (ex.: caranguejos, lagostas)
e moluscos (mexilhões, ostras). Há previsão de perdas irreparáveis de diversidade biológica nos
oceanos associadas a este processo de acidificação nos próximos 30 anos, caso não haja uma
redução considerável e urgente no uso e na emissão de combustíveis fósseis no planeta. Uma
parcela considerável desses organismos faz parte da dieta de muitas populações de tartarugas
marinhas e, certamente, a falta destes itens deverá levar a declínios populacionais de elevadas
proporções desses quelônios.
Além desse processo de acidificação dos oceanos, já está ocorrendo um processo globalizado
de branqueamento de recifes corais. Esses sistemas marinhos são os maiores oásis de diversidade
biológica no planeta, oferecendo bens e serviços, direta e indiretamente, a cerca de um bilhão de
seres humanos. Entretanto, o aumento da temperatura dos oceanos tem provocado a mortalidade
em massa de corais em todas as bacias oceânicas. O estresse térmico consequente desse aumento
de temperatura em meio aquático induz à expulsão da zooxantela (dinoflagelado) simbiótica dos
pólipos de corais. Como ocorre este processo? O aumento da temperatura da água do mar induz
ao aumento da produção de oxigênio por parte das zooxantelas, de forma que os níveis acumulados
desse gás se tornem tóxicos aos pólipos que, como resposta, expelem as zooxantelas. Sem as mesmas,
os próprios pólipos acabam sucumbindo. Esse processo é chamado de “branqueamento dos corais”
pois, sem as zooxantelas, os pólipos tornam-se brancos. E como esse processo afeta as tartarugas
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marinhas? Os recifes de corais estão concentrados nos trópicos e subtrópicos e servem como área
de residência, de alimentação e de descanso de diversas populações de ao menos quatro das sete
espécies de tartarugas marinhas. Sem este habitat saudável, as tartarugas marinhas sofrerão um
impacto sem precedentes em sua história evolutiva.
O aumento da temperatura dos oceanos também será responsável pela elevação global do
nível do mar, pelas propriedades da água se expandir à medida em que é aquecida, e pelo degelo das
calotas polares. Áreas costeiras deverão ser afetadas no médio a longo prazo. Certamente, muitas
praias de desova de tartarugas marinhas serão afetadas, possivelmente desaparecendo do mapa. Outra
grande preocupação reside na influência de temperaturas mais altas afetando a determinação do sexo
dos filhotes nos ninhos em praias arenosas. Seria possível ocorrer um desequilíbrio voltado a gerar
apenas filhotes do sexo feminino pelas elevadas temperaturas nos ninhos? Se possível, como avaliar as
consequências em curto, médio e longo prazos?
As soluções para mitigar essas ameaças em curto a longo prazo passam pelo estabelecimento de
programas internacionais adequados de pesquisa e de conservação de tartarugas marinhas e dos oceanos,
bem como por um processo de mudanças de hábitos da humanidade.

9. Conservação
Pesquisar e proteger tartarugas marinhas é uma missão bastante complexa em função de suas
amplas áreas de vida. A dependência de uso de praias para a incubação de ovos, de zonas oceânicas
para o período de infância dos filhotes, e das plataformas continentais para a alimentação, impõem
mudanças de uso de área de acordo com faixas etárias distintas. O monitoramento de toda a extensão
dessa área para um indivíduo apenas já é bastante difícil em se executar. A situação fica bem mais
complicada quando se consideram as variações individuais de uso de área em uma mesma espécie,
e entre espécies diferentes. E esses processos esbarram em outro desafio: o uso de áreas oceânicas
geopolíticas pertencentes a algumas nações descompromissadas pela proteção de tartarugas marinhas
e oceanos, bem como o uso de águas internacionais onde, apesar de haver consenso quanto ao uso e
respeito ao meio ambiente, não há nos dias atuais formas adequadas de fiscalização e de punição a
nações que gerem danos ambientais nessas águas.
A se considerar que há ao menos nove distintas fontes de ameaças à sobrevivência das tartarugas
marinhas, e que a maturidade sexual das distintas espécies é somente alcançada entre 9 e 40 anos de
idade, a depender do estoque populacional e da espécie, é possível que uma parcela considerável delas
não seja capaz de repor o estoque populacional nem pela primeira vez na vida. Quando estoques não
são repostos, os declínios de abundâncias populacionais são as consequências imediatas.
Preocupa também o intervalo de desovas de fêmeas entre distintas temporadas, que pode
levar entre 1,5 a 5 anos, a depender do estoque populacional e da espécie. Por fim, outro fato
preocupante reside no fato de que a população humana continua crescendo globalmente, aumentando
gradativamente os efeitos de cada uma das ameaças listadas e descritas neste documento. Do outro
lado da equação, o resultado a ser observado será óbvio: os declínios populacionais das populações
das sete espécies de tartarugas marinhas.
A União Internacional para a Conservação da Natureza (sigla IUCN, em língua inglesa), avalia
os estoques populacionais globais de milhares de espécies vivas para disponibilizar seus estados de
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conservação na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção a um amplo leque de profissionais
que inclui cientistas, professores, agentes públicos de proteção ao meio ambiente, e os altos escalões de
governos responsáveis por estabelecer políticas públicas de pesquisa e conservação da natureza.
Para ilustrar a complexidade que envolve a pesquisa e a proteção das sete espécies de tartarugas
marinhas, as últimas avaliações efetuadas para cada uma delas ocorreram no intervalo compreendido
entre 1996, no caso da avaliação da tartaruga-de-casco-achatado encontrada na Oceania, e 2019, no
caso da avaliação da tartaruga-de-Kemp no Atlântico Norte Ocidental.
Seis das sete espécies estão inseridas na categoria de “ameaçadas de extinção”, em três diferentes
subcategorias. A tartaruga-de-Kemp e a tartaruga-de-pente estão avaliadas como “criticamente
em perigo”, a tartaruga-verde está avaliada como “em perigo”, e a tartaruga-de-couro, a tartarugacabeçuda, e a tartaruga-olivácea estão avaliadas como “vulneráveis” à extinção. Para a tartaruga-decasco-achatado, ainda não estão disponíveis dados suficientes para avaliar seu estado de conservação.
Esse cenário é bastante preocupante, visto que estas são representantes das apenas sete linhagens
remanescentes de um processo evolutivo de 200 milhões de anos. E ações humanas manejáveis estão
pavimentando o caminho do desaparecimento de organismos ímpares que habitaram e habitam o planeta;
os únicos que se adaptaram ao mar e levaram consigo a novidade evolutiva do casco para sua proteção.
O que mais nós perdemos sem as tartarugas marinhas nos oceanos? Junto a outras espécies de
vertebrados aquáticos de médio a grande porte, de dieta variada, e de grande mobilidade, as tartarugas
marinhas: 1) desempenham papel fundamental na manutenção da diversidade biológica, ao manter
estáveis as populações de suas variadas presas e, em consequência, as teias alimentares em que estão
envolvidas; 2) transportam nutrientes horizontalmente (entre latitudes) e verticalmente (ao longo da
coluna d’água) quando efetuam seus constantes deslocamentos regionais e migratórios, fertilizando
por meio de suas excretas nitrogenadas o fitoplâncton das camadas superficiais quando estão relaxadas
nas águas superficiais às quais visitam constantemente para respirar, contribuindo com a produção
de uma parte considerável de oxigênio vital para a vida no planeta (incluindo os seres humanos); e
3) promovem a disponibilização de recursos alimentares a uma miríade de outras espécies marinhas,
como peixes ósseos que geralmente estão associados às áreas de ocorrência de tartarugas marinhas,
bem como de organismos que vivem associados ao substrato e, em ambos os casos, se beneficiam da
geração de restos de itens alimentares gerados nos processos de forrageamento e capturas de suas
presas por meio de suas poderosas ranfotecas. Esses três papéis ecológicos são essenciais à própria
sobrevivência humana, pela sua dependência de recursos vivos de origem marinha.
Perder as tartarugas marinhas dos oceanos resultará em um efeito dominó, que levará à perda de
uma considerável diversidade biológica global, podendo afetar a produção de oxigênio pelos oceanos
que é responsável por ao menos metade desse gás vital que a humanidade consome.
As ações urgentes que devem ser tomadas pela humanidade estão centradas em mudança de
comportamento. Essa mudança deve ocorrer em escalas local, regional e global. Ela envolve uma série
de atitudes que devem mudar nossas rotinas em curto e médio prazo para proporcionar condições
mínimas e adequadas para a vida neste planeta.
As políticas voltadas a enfrentar os agentes causadores das mudanças climáticas globais
requerem acordos internacionais que sejam discutidos, planejados, instaurados e respeitados no longo
prazo. É necessário reduzir em larga escala a emissão dos gases do efeito estufa, e esta medida passa
obrigatoriamente por reduzir paulatinamente o uso e a nossa dependência de combustíveis fósseis
para gerar energia e nos transportes.
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É urgente o investimento em formas limpas de energia como as energias solar e eólica. Veículos
movidos a energia elétrica, desde que sua produção não emita poluentes como os combustíveis fósseis,
devem substituir os meios de transporte atuais altamente poluentes.
É necessário banir a produção e a distribuição de sacolas plásticas, bem como a produção de uma
série de derivados de plástico desnecessários à vida humana, e que podem ser substituídos por produtos
sustentáveis. O estabelecimento de um programa de planejamento familiar por meio de políticas públicas
torna-se necessário em escala global, pelas dimensões limitadas do planeta e de seus recursos.
Com o crescimento populacional sendo regulado, haverá menor demanda por recursos como
óleo e derivados, por alimentos oriundos dos oceanos, e por alimentos gerados por extensas plantações
e pecuária que, a cada ano, avançam indiscriminadamente sobre ecossistemas únicos existentes no
planeta como a Mata Atlântica, a Caatinga, a Floresta Amazônica, o Pantanal, dentre outros. Dessa
forma, esses ecossistemas poderão se recuperar em longo prazo, oferecendo bens e serviços de forma
manejada e sustentável.
No caso específico das tartarugas marinhas, é necessário o investimento na condução de
pesquisa científica por meio de projetos que visem a internacionalização dos esforços de observação,
monitoramento e avaliação dos estados de saúde dos estoques populacionais das sete espécies de
quelônios marinhos. Suas histórias de vida extrapolam as fronteiras geopolíticas estabelecidas pela
humanidade e que, em muitas áreas da Ciência que envolvem estudos de espécies migratórias, atrasam o
avanço do conhecimento pela falta de uma mentalidade que enfoque um mundo biótico sem fronteiras.
Novas tecnologias para investigar padrões de distribuição, de uso de área, os descritores de
aspectos reprodutivos e alimentares mais refinados, e os graus de contaminação devem ser aplicadas
globalmente, sempre que possível com integração entre grupos de pesquisa que interajam com
pesquisadores de outros países.
É urgente a implantação de monitoramentos adequados de produção pesqueira e de mortalidade
de megafauna em operações de pesca em escalas regionais e globais. Uma parte considerável dessas
informações ainda não está disponível a todos os estoques populacionais de tartarugas marinhas, e
compõe o banco de dados crucial para avaliar o estado de conservação dos mesmos com base nas
temáticas-alvo propostas pela IUCN. Essa Ciência deve, preferencialmente, ser baseada em hipóteses
a serem testadas por meio de metodologia científica replicável, de domínio público, e realizadas em
centros de pesquisa especializados e em universidades.
Resumidamente, é momento de mais ações práticas e de menos especulações e marketing. Há
fatos e informações claras descrevendo um cenário preocupante e, contra fatos e dados científicos,
não há argumentos que devam obstruir a tomada de ações visando a conservação das tartarugas
marinhas e dos oceanos.
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