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Biologia e Ecologia 
das Tartarugas Marinhas 

e Técnicas de Monitorização

Tartarugas

de são tomé e príncipe.

guia das

marinhas



Este guia pretende dar a conhecer a 
biologia e o estado de conservação 
das 5 espécies de tartarugas marinhas 
que ocorrem em São Tomé e Príncipe, 
assim como as melhores práticas 
para uma monitorização eficaz e uma 
boa conduta de observação destas 
espécies. Foi elaborado para um 
público alvo alargado, desde guardas 
e técnicos no terreno, a gestores 
de recursos naturais, professores, 

estudantes e o público em geral.

O envolvimento de todos é essencial para assegurar que as gerações futuras tenham a 
oportunidade de desfrutar deste património natural que representam as tartarugas marinhas.
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Layout: Victor Jiménez
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introdução
História da Pesquisa e da Conservação das 
Tartarugas Marinhas de São Tomé e Príncipe

Há mais de 20 anos atrás pouco se sabia sobre as tartarugas marinhas 
de São Tomé e Príncipe. Mas hoje, com a ajuda de parceiros nacionais 
e internacionais, realizam-se ações de proteção e monitorização nas princi-
pais praias de desova do país.

Praias Protegidas

   INTRODUÇÃO.
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Cinco das sete espécies de tartarugas marinhas 
que existem em todo o mundo são encontradas no 
arquipélago de São Tomé e Príncipe. Anualmente, 
ao longo dos meses de Setembro a Abril, quatro 
espécies de tartarugas marinhas reproduzem-se 
no arquipélago, e utilizam as suas águas como 
área de alimentação ao longo de todo o ano. To-
das elas encontram-se em perigo de extinção. As 
praias de São Tomé são maioritariamente utilizadas 
como áreas de reprodução da tartaruga Tatô 
(Lepidochelys olivacea), tartaruga Ambulância 
(Dermochelys coriacea), tartaruga Mão Branca 
ou Ambô (Chelonia mydas) e por uma pequena 
população de tartaruga de Caco ou Sada (Eret-
mochelys imbricata) de grande importância para 
a região ocidental africana. Juvenis de tartaruga tatô, 
mão branca e sada são encontrados ao largo do 
arquipélago ao longo de todo o ano, enquanto 
indivíduos adultos de tartaruga Cabeça Grande 
(Caretta caretta) são encontrados esporadicamente.

Há mais de 20 anos atrás, além de alguns 
registos antigos conseguidos para coleções 
científicas, pouco se sabia sobre as tartarugas 
marinhas de São Tomé e Príncipe. Em 1996, foi 
realizado um levantamento inicial no arquipé-
lago para se identificar as espécies de tartarugas 
marinhas que desovam no arquipélago, as suas 
principais praias de desova e avaliar o impacto 
da captura intencional destas espécies pelas 
comunidades locais. Desenvolvido através da 
colaboração entre a ECOFAC e o Corpo da Paz 
dos EUA sediado em São Tomé, tal esforço 
resultou na compilação de informação de base 
utilizada para implementar um programa de 
monitorização das principais praias de desova 
e também de tartarugas marinhas capturadas no 
mar, associado a campanhas de sensibilização 
das comunidades locais, das autoridades na-
cionais e principais intervenientes na comer-
cialização de produtos derivados de tartaruga 
marinha.

As 5 espécies de São Tomé e Príncipe

Este projeto, financiado pela União Europeia, entre 1998 e 2001, deu origem ao Programa Tatô. Liderado 
pela ONG local Marapa, a partir de 2003, o programa subsistiu graças à extensão gradual de financia-
mento da União Europeia ao longo dos seis anos seguintes, possibilitando a construção de centros de 
incubação, formação de guardas de praia e monitorização das principais praias de desova.

Este trabalho foi realizado até 2008 sob a alçada da Rede de África Central para as Áreas Protegidas 
(RAPAC) e em estreita colaboração com a rede regional PROTOMAC. Alguns resultados de destaque 
deste período incluem a organização de uma conferência internacional sobre a proteção das 
tartarugas marinhas que teve lugar em São Tomé (2006), o estabelecimento de um Ecolodge gerido 
pela comunidade (2005) e a construção de um museu sobre as tartarugas marinhas, a “Casa Tatô” 
(2007).

   INTRODUÇÃO.

    © Nuno Sá    © Stephen Ennis    © Projeto Tamar    © Projeto Tamar     © Hugo Oliveira
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O colapso repentino do programa PROTOMAC em 
2008, resultou na redução do número de praias 
protegidas e na suspensão de toda a formação e 
acompanhamento científico do trabalho de campo, 
bem como na perda de todos os dados nacio-
nais relativos à monitorização das tartarugas 
marinhas.

Para compensar tal perda, em 2012, a Marapa 
juntou-se à ONG portuguesa ATM (Associação 
para a Proteção, Pesquisa e Conservação de 
Tartarugas Marinhas nos Países Lusófonos), que 
se encontrava a desenvolver o seu primeiro 
projeto de conservação na ilha do Príncipe. Esta 
parceria contribuiu para melhorar o estado de 
conservação das tartarugas marinhas, através 
do desenvolvimento de ações de proteção, de 
educação ambiental, reforçar a capacidade e a 
autonomização dos parceiros e das equipas 
nacionais, bem como aconselhar e acompanhar 
os atores nacionais, como parceiros governa-
mentais, públicos e privados.

Tartarugas
Marinhas
DE SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE

CAPÍTULO 1

I
   INTRODUÇÃO.     © Nuno de Santos Loureiro

Em Março de 2018, o Programa Tatô deixou de 
ser apenas um projeto. A equipa de coordenação 
do Programa Tatô e a ONG Marapa, com o apoio 
da ATM, decidiram reestruturar o programa de 
conservação das tartarugas marinhas em São 
Tomé, com o intuito de dar mais autonomia e 
sustentabilidade, criando uma ONG internacional 
chamada Associação Programa Tatô. Esta asso-
ciação foi criada por membros da ONG Marapa, 
por membros das equipas no terreno que estão 
implicados na conservação das tartarugas ma-
rinhas em São Tomé desde 2003 e por membros 
da coordenação do Programa Tatô. Os membros 
fundadores da Associação Programa Tatô dis-
põem de mais de 15 anos de experiência no 
domínio da conservação das tartarugas marinhas 
e de gestão de ONGs e projetos de conservação 
em África.

Atualmente, atividades de proteção e monito-
rização estão a ser desenvolvidas em mais de 
20 km de praia da ilha de São Tomé, incluindo 
a zona Norte, entre as comunidades de Morro 
Peixe e Micoló, na zona Centro, na região de 
Santana e na zona Sul, entre as praias Celeste e 
Jalé, incluindo o Ilhéu das Rolas.

© José Carlos Bernardo Costa
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A mão branca é a segunda maior espécie, depois da tartaruga ambulân-
cia. Pode medir entre 100 e 125 cm de comprimento e pesar entre 100 e 
250 kg.

A cabeça é redonda com uma boca estreita. A carapaça tem 4 pares de 
placas laterais e a cor varia bastante, entre o castanho e o verde.

Tem um crescimento lento e podem atingir a idade de reprodução ape-
nas com cerca de 30 a 50 anos. São herbívoras, ou seja, comem algas 
e ervas marinhas (capim), mas podem comer outros animais que vivem 
no fundo do mar, como alguns peixes, ovos de peixe, chocos, esponjas, 
etc. Mas as tartarugas jovens têm uma alimentação mais variada, comem 
algas, peixes, caranguejos e moluscos.

As tartarugas mão branca vivem nos mares tropicais e temperados, em 
águas costeiras e ao redor de ilhas. Por exemplo, as tartarugas jovens gos-
tam muito de se alimentar e descansar ao redor de pequenas ilhas como 
o Ilhéu das Rolas.

Desovam em ambas as ilhas do arquipélago, mas as principais praias de 
desova são: na ilha de São Tomé, a praia Jalé e a praia Grande, e na ilha 
do Príncipe, a praia Grande do Norte e a praia do Infante. 

Em São Tomé e Príncipe, a tartaruga mão branca desova entre Agosto 
a Abril, mas as desovas mais abundantes ocorrem de Novembro a Fe-
vereiro.

Quando desovam?

Onde desovam?

TARTARUGA mão branca
(Chelonia mydas) Português: Tartaruga verde

1

Carapaça geralmente oval e a margem às vezes pode ser recortada, mas não serrilhada, 
como na tartaruga sada. Tem 4 pares de placas laterais e o comprimento pode ir até aos 125 cm 
ou mais.

Cabeça pequena e arredondada, com cerca de 15 cm. Tem um par de escamas entre os olhos 
(pré-frontais) e 4 escamas abaixo dos olhos em cada lado.

barbatanas com uma unha. As tartarugas recém-nascidas podem ter 2 unhas em cada bar-
batana.

cor das tartarugas recém-nascidas é preta com uma margem branca e o plastrão branco. Nos 
juvenis a carapaça torna-se castanha com tonalidade verde ou castanho claro. Quando adultos po-
dem ter cores muito variadas, desde o cinzento escuro, verde escuro ou claro, amarelo e castanho.

rasto profundo e simétrico com cerca de 90 a 130 cm de largura, com a marca da cauda tra-
cejada ou contínua.

Características gerais

até 
250 kg

   TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. I I
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Tem uma carapaça arredondada. A largura é quase igual ao comprimento. 
O nome desta espécie em português, tartaruga oliva, provém da cor da 
sua carapaça, um verde azeitona ou acinzentado.

Está entre as mais pequenas tartarugas marinhas, com cerca de 70 cm de 
comprimento de carapaça nos adultos, e com um peso que varia entre 35 
e 50 kg.

O número de placas laterais é diferente em cada lado da carapaça (assi-
métrico) e pode ir de 5 a 9 de cada lado. Em São Tomé e Príncipe, a maio-
ria das tartarugas tatô têm 5 ou 6 placas em cada lado.

Vivem e alimentam-se em mar aberto, frequentemente flutuando à super-
fície, mas podem mergulhar até aos 200 m. No entanto, outras preferem fi-
car perto da costa para se alimentarem. Podem ter uma alimentação vasta 
composta por peixes, moluscos e crustáceos.

É a espécie de tartaruga marinha mais numerosa na ilha de São Tomé, no 
entanto na ilha do Príncipe existe apenas um registo. A zona mais impor-
tante para a desova desta espécie é a zona Norte da ilha de São Tomé, 
entre as comunidades de Micoló e Morro Peixe. 

Em São Tomé e Príncipe, a tartaruga tatô desova entre os meses de Se-
tembro a Abril, com um pico de desova entre Novembro e Fevereiro.

Quando desovam?

Onde desovam?

TARTARUGA tatô
(Lepidochelys olivacea)
Português: Tartaruga oliva

2

Carapaça arredondada, lisa e alta, quase em forma de tenda. Tem 6 ou mais pares de placas 
laterais e normalmente assimétricas, ou seja, diferente número em cada lado. O seu comprimento é 
de cerca de 70 cm.

Cabeça grande e triangular com cerca de 15 cm. Tem mais de um par de escamas entre os olhos 
(pré-frontais).

barbatanas com 2 unhas, alguns adultos podem ter apenas 1 em cada barbatana.

cor verde azeitona ou acinzentado.

rasto pouco profundo e assimétrico com cerca de 50 a 80 cm de largura. A marca da cauda 
na maioria das vezes é ausente. Por vezes difícil de distinguir da tartaruga sada ou cabeça grande.

Características gerais

entre 
35-50 kg.

Plastrão com 1 poro (espécie de buraco) perto da margem em cada uma das 4 placas infra-
marginais.

I I   TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.
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Distingue-se das outras espécies por ter uma cabeça pequena e estreita, dois pares de escamas 
pré-frontais e um bico, como o de um papagaio. É uma tartaruga de tamanho pequeno a médio, 
com cerca de 80 a 95 cm de comprimento de carapaça e pode pesar entre 40 e 85 kg na idade 
adulta, mas pode chegar aos 100 quilos.

A sua carapaça é de cor castanha-amarelada e possui quatro placas laterais que se sobrepõem 
como as telhas de um telhado, com cores muito exuberantes o que a diferencia das outras espé-
cies. Antigamente era muito procurada para o comércio de produtos feitos com a sua carapaça, 
como pentes, pulseiras e brincos para as mulheres, sendo essa a principal ameaça para sua 
sobrevivência.

É considerada a mais tropical de todas as tartarugas marinhas. As áreas de desova são geral-
mente próximas a recifes de coral e dispersas em praias de todo o Mundo. Vive preferencialmen-
te em áreas de recifes de coral e águas rasas, onde consegue encontrar o seu alimento favorito.

A cabeça estreita e o “bico de papagaio” permite-lhe buscar alimentos nas fendas dos recifes de 
corais. Comem esponjas (Jacas d’água), anémonas (Plantas d’mar), lulas e camarões, o que faz 
desta espécie, um dos raros animais que podem digerir este tipo de presas.

Estas tartarugas desovam em ambas as ilhas. Na ilha do Príncipe esta espécie desova principal-
mente na zona noroeste da ilha. 

Na ilha de São Tomé, no presente esta espécie é raramente observada a desovar, por ter sido 
muito caçada para consumo da sua carne e produção de peças de artesanato com a sua cara-
paça ao longo dos anos 90. Hoje em dia, apenas podemos ter a sorte de presenciar a sua desova 
em algumas praias da zona Sul de São Tomé, incluindo o Ilhéu das Rolas.

A principal época de desova ocorre nos meses de Dezembro a Janeiro.

Quando desovam?

Onde desovam?

TARTARUGA sada
(Eretmochelys imbricata)
Outros nomes locais: Tartaruga de caco ou mão vermelha
Português: Tartaruga de pente

3

Carapaça geralmente oval com uma margem serrilhada e às vezes com sobreposição das 
placas, como o telhado de uma casa. Tem 4 pares de placas laterais. Pode ter um comprimento entre 
os 80 e os 95 cm.

Cabeça pequena e estreita, com cerca de 10 cm de largura. Tem o bico como um papagaio. 
Tem dois pares de escamas entre os olhos (pré-frontais) e 3 escamas abaixo dos olhos em cada lado.

barbatanas com 2 unhas.

cor da carapaça é castanha-amarelada, às vezes com manchas pretas.

rasto pouco profundo e assimétrico com cerca de 70 a 90 cm de largura. Marca da cauda pre-
sente ou ausente. Por vezes é difícil de distinguir da tartaruga tatô ou cabeça grande.

Características gerais

até 
85 kg

I I   TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.
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Tem uma carapaça única e diferente de todas as outras tartarugas marinhas, pois é composta 
por uma fina camada de pele muito resistente, e em baixo da pele milhares de pequenas placas 
ósseas formam a sua carapaça grande, alongada e flexível. A carapaça tem normalmente cinco 
quilhas distintas que se localizam ao longo do seu comprimento, de cor preta com pontos bran-
cos. Mede em média 180 cm de comprimento de carapaça e pesa em média 500 quilos. A maior 
tartaruga ambulância alguma vez registada, pesava cerca de 915 quilos.

Esta espécie gosta de viver em alto mar, mas pode ser encontrada em baías e estuários e a ali-
mentar-se em águas muito rasas. Medusas, alforrecas e outros organismos gelatinosos (mães 
d´água ou água mão), são geralmente o seu alimento preferido.

Esta espécie apresenta a mais ampla distribuição pelos oceanos, pois os adultos estão melhor 
adaptados a águas frias do que as restantes espécies, devido à espessa camada de gordura. Mas 
mesmo assim preferem desovar em regiões tropicais. Fazem migrações de milhares de quilóme-
tros que as levam de um lado ao outro do oceano, das águas tropicais ao limite das regiões polares.

Em África, a tartaruga ambulância pode ser encontrada a desovar desde a Mauritânia até Angola, 
mas os principais locais de desova situam-se na Guiné Equatorial e no Gabão, onde milhares de 
tartarugas de couro sobem à praia para desovar.

Em São Tomé, esta espécie desova preferencialmente na zona sul da ilha, destacando-se a praia 
Jalé como a sua principal praia de desova. Na ilha do Príncipe, a tartaruga ambulância desova 
em maior abundância nas praias da zona norte, principalmente nas praias Grande do Norte e 
Ribeira Izé.

A ambulância é a espécie que faz mergulhos mais profundos.

Podem ir a mais de 1.000 metros de profundidade à procura da sua comida preferida.

Sabias que…

Onde desovam?

TARTARUGA AMBULÂNCIA
(Dermochelys coriacea)
Português: Tartaruga de couro ou gigante

4

Carapaça alongada de pele lisa como couro. Tem 5 quilhas ao longo da carapaça desde a 
cabeça até à cauda. Comprimento de cerca de 180 cm.

Cabeça grande e triangular com cerca de 25 cm de largura.

barbatanas da frente muito longas, sem escamas e sem unhas.

cor cinzento escuro ou preto com manchas brancas. Pode ter manchas azuladas ou rosa nas 
barbatanas e no pescoço.

rasto profundo, largo e simétrico, com cerca de 150 a 230 cm de largura. Marca da cauda pre-
sente e profunda.

Características gerais

500 kg

I I   TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.
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Em São Tomé e Príncipe é uma espécie rara, e as poucas observações 
alguma vez registadas são no mar. Até à data presente, apenas houve um 
único registo de desova no arquipélago.

O seguimento desta espécie que desova em Cabo Verde revelou que al-
gumas vêm até às águas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe para se 
alimentarem ou apenas de passagem.

Esta espécie caracteriza-se pela sua grande cabeça, por isso é chamada 
de cabeçuda ou cabeça grande.

É a única espécie que possui cinco pares de placas laterais, de cor castan-
ha-avermelhada, o que distinge esta tartaruga das restantes.

As tartarugas desta espécie são de tamanho médio. Podem ter entre 70 a 
120 cm de comprimento curvilíneo de carapaça e podem pesar entre 80 
e 200 kg.

Podem ser encontradas nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e no mar 
Mediterrâneo. A sua terceira maior área de reprodução está localizada em 
Cabo Verde, a seguir às outras principais áreas de reprodução do Mundo: 
Estados Unidos e Omán. 

São animais preferencialmente carnívoros, e graças às suas poderosas 
mandíbulas, comem essencialmente caranguejos, moluscos, mexilhões e 
outros invertebrados.

TARTARUGA
CABEÇA GRANDE 
(caretta caretta)
Português: Tartaruga comum, boba ou vermelha

5

Carapaça  larga. Nos juvenis a margem é um pouco serrilhada. Tem 5 pares de placas laterais, 
o primeiro par de placas é mais pequeno do que os restantes. O comprimento varia entre os 70 e os 
120 cm.

Cabeça grande e triangular, com cerca de 28 cm de largura. Tem mais de um par de escamas 
entre os olhos (pré-frontais).

barbatanas da frente mais curtas que as outras espécies, com 2 unhas em cada uma delas.

cor da carapaça é castanha-avermelhada.

rasto profundo e assimétrico com cerca de 70 a 90 cm de largura. A marca da cauda está nor-
malmente ausente. Por vezes é difícil de distinguir da tartaruga tatô ou da sada.

até
200 kg

Características gerais

I I   TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.
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inframarginais

com poros

4 escamas
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BIologia e Ecologia das 
Tartarugas Marinhas

CAPÍTULO 2

© Nuno Sá

II



GUIA DAS TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. 25

As tartarugas marinhas existem há mais de 150 
milhões de anos e conseguiram sobreviver a todas 
as mudanças que ocorreram no planeta.

As tartarugas ou quelónios, são répteis que se ca-
racterizam por ter o corpo protegido por uma cara-
paça óssea. Enquanto alguns vivem em ambientes 
terrestres, outros procuraram água doce ou aven-
turaram-se no mar, evoluindo e diferenciando-se 
de outros répteis.

© Yale Peabody Museum

sabias que...

1. As tartarugas marinhas são diferentes das 
outras tartarugas, pois não conseguem esconder 
a sua cabeça dentro da carapaça. 

2. Muitas vezes parece que as tartarugas cho-
ram, mas na verdade as suas lágrimas servem 
para eliminar o excesso de sal que têm no seu 
corpo. 

3. Têm um corpo adaptado ao ambiente ma-
rinho permitindo que fiquem muito tempo de-
baixo de água, até 2 horas ou mais e mergulham 
a grandes profundidades, até cerca de 1000 m. 

4. A passagem para a idade adulta pode
ocorrer entre os 15 e os 50 anos, dependendo da 
espécie e da área geográfica. Só é possível dis-
tinguir os machos das fêmeas quando adultos. 
Os machos desenvolvem uma longa cauda e 
maiores unhas nas barbatanas da frente, do que 
as fêmeas. 

II
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Passados cerca de 2 meses após a desova os ovos 
eclodem. Desde o seu nascimento, as crias demoram 
entre 3 a 5 dias a subir até à superfície da areia.

Durante os primeiros anos de vida as tartaruguinhas 
viajam ao sabor das correntes pelo alto mar, pois ainda 
não têm força suficiente para conseguirem contrariar 
as correntes marinhas. 

Uma juvenil já consegue nadar contra corrente. É nesta 
fase que se dirige para perto das zonas costeiras, onde 
encontra alimento com maior facilidade.

As tartarugas alimentam-se perto das zonas costeiras 
até ao próximo ciclo reprodutivo. No caso dos adultos, 
estes ciclos repetem-se em média cada 2 a 3 anos.

Quando a fase de acasalamento está próxima, as tarta-
rugas abandonam a sua área de alimentação e fazem 
uma longa viagem de volta à zona costeira onde nas-
ceram. 

As fêmeas acasalam com vários machos, conseguindo 
armazenar o esperma de diferentes indivíduos. Desta 
forma um ninho poderá ter diferentes pais, aumentando 
a variabilidade genética.

Após a fêmea abandonar a praia, ela procurará  acasa-
lar novamente. Durante a época de reprodução, repe-
tirá este processo de 15 em 15 dias, depositando 4 a 5 
ninhos em média, por temporada.

Passados os meses da temporada de desova, as tar-
tarugas viajam novamente para as suas áreas de ali-
mentação. Passados 2 a 3 anos voltarão à sua área de 
reprodução. 
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   BIOLOGIA E ECOLOGIA DAS TARTARUGAS MARINHAS. II II



GUIA DAS TARTARUGAS MARINHAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.28 29

São répteis de pele seca coberta por placas. Regulam a temperatura do corpo 
pela temperatura ambiente.

Respiram ar pelos pulmões, como nós humanos, e podem ficar um longo 
período debaixo de água, quer em repouso quer em busca de alimento. 
Para isso, o seu organismo funciona lentamente e o coração bate mais 
devagar. Bebem água do mar, mas possuem órgãos especializados para 
manter o balanço de sais dentro do corpo.

As tartarugas não são animais de cérebro evoluído, mas têm a visão, o 
olfato e a audição extremamente desenvolvidos, além de uma fantástica 
capacidade de orientação. Tudo para se adaptarem à vida no mar.

São espécies de vida longa, embora não se saiba ao certo a idade que 
podem atingir. A maturidade sexual pode ocorrer entre os 15 e os 50 anos, 
dependendo da espécie e da área geográfica.

Excelentes navegadoras, nadam centenas de quilómetros durante as mi-
grações entre as áreas de alimentação e as de reprodução e passam a 
maior parte da sua vida no mar. Só as fêmeas sobem  a praias para pôr os 
seus ovos.

outras curiosidades

II   BIOLOGIA E ECOLOGIA DAS TARTARUGAS MARINHAS.
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ATIVIDADES DIÁRIAS, 
MIGRAÇÃO E NAVEGAÇÃO

As tartarugas marinhas são solitárias e per-
manecem submersas durante muito tempo, 
tornando extremamente difícil o seu estudo e a 
descoberta de novos factos sobre o seu compor-
tamento.

Muitos anos de pesquisa, incluindo observações 
no mar, permitiram conhecer um pouco mais so-
bre as tartarugas marinhas, principalmente so-
bre a sua reprodução. Mesmo vivendo dispersas 
na imensidão dos mares, sabem o momento e 
o local exato de se reunirem para a reprodução.

Fora da época reprodutiva, as tartarugas ma-
rinhas podem migrar centenas ou milhares de 
quilómetros. Podem dormir na superfície quan-
do estão em águas profundas ou no fundo sob 
rochas em áreas próximas à costa.

Após o seu nascimento, as tartarugas recém-nas-
cidas emergem do ninho e correm para o mar, 
passando as horas seguintes a nadar para re-
giões oceânicas, onde estão mais seguras con-
tra predadores e conseguem alimentar-se.

Após alguns anos, quando as tartarugas já estão 
grandes o suficiente, e ainda em idade jovem, 
retornam a águas costeiras onde permanecem 
a alimentar-se.

Quando adultos durante a época de acasala-
mento e desova, ambos os sexos migram das 
suas áreas de alimentação para as áreas de aca-
salamento ao largo das praias de desova onde 
as fêmeas põem os seus ovos.
Estas migrações realizadas entre as áreas de 
desenvolvimento, alimentação e desova, duram 

toda a sua vida, e podem significar grandes des-
locações, bem como a entrada e saída de dife-
rentes habitats costeiros e oceânicos.

No mar, as tartarugas marinhas encontram fortes 
correntes, e são capazes de navegar regularmen-
te por longas distâncias para encontrar as suas 
praias de desova. Elas são capazes de detetar 
o ângulo e a intensidade do campo magnético 
terrestre, e utilizando estas duas características, 
as tartarugas marinhas conseguem determinar a 
sua latitude e longitude, e assim a sua posição.

II
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A DESOVA
Machos e fêmeas migram para áreas de reprodução e a cópula ocorre no mar. A fêmea pode copu-
lar com vários machos, assim como os machos podem copular com várias fêmeas. As fêmeas têm a 
capacidade de armazenar o sémen dos machos no oviduto e a fecundação dos óvulos pode dar-se 
apenas um ou dois meses depois.

O comportamento de desova varia um pouco de acordo com a espécie e com a área em questão, mas 
sabe-se que numa temporada de desova a mesma fêmea pode realizar entre 3 a 7 desovas com um 
intervalo entre desovas de 10 a 20 dias. As fêmeas normalmente não desovam em anos consecutivos. 
Este intervalo varia entre espécies e entre populações da mesma espécie, podendo aumentar ou 
diminuir devido à quantidade e qualidade do alimento disponível, a mudanças ambientais ou devi-
do à distância entre as áreas de alimentação e de reprodução. De um modo geral as fêmeas podem 
desovar com intervalos de 1 a 9 anos.

Para desovar, as fêmeas procuram praias desertas e normalmente esperam o anoitecer, uma vez 
que o calor da areia durante o dia dificulta a postura e a escuridão protege-as de vários perigos. Em 
algumas situações podem ser observadas desovas diurnas, geralmente condicionadas aos horários 
de maré-alta em locais circundados por barreiras de recifes que impedem a subida das fêmeas em 
marés baixas.

II   BIOLOGIA E ECOLOGIA DAS TARTARUGAS MARINHAS.
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Quando a noite vem, as fêmeas escolhem preferencial-
mente uma praia livre de obstáculos e que garanta o des-
envolvimento dos seus ovos com sucesso e com o me-
nor risco de mortalidade. Situações como a presença de 
lixo na areia, vegetação alta, barulho e iluminação, assim 
como outros fatores ambientais, podem fazer com que 
a fêmea desista de desovar e provocar o seu retorno 
imediato ao mar. Nestas situações, a fêmea pode voltar 
pouco tempo depois a outros locais próximos para deso-
var, na mesma noite ou nas noites seguintes.

A fêmea desloca-se solitária e vagarosamente na areia, 
deixando um rastro característico. Ao encontrar um local 
apropriado, ela escava um grande buraco redondo, de 
mais ou menos dois metros de diâmetro, com as barba-
tanas da frente (a cama). Desta forma é mais fácil fazer 
o ninho, porque retirou toda a areia solta e seca que es-
tava à superfície. A fêmea pode fazer várias camas, até 
escolher o local ideal para pôr os seus ovos. Tudo tem 
de ficar perfeito!

Feita a cama, é preciso fazer o ninho onde vão ser co-
locados um a um, os seus ovos. Todo o processo é de-
licado. Com movimentos sincronizados e com as suas 
barbatanas traseiras em forma de concha, alternando 
entre uma e outra, a tartaruga cava o ninho com cerca de 
meio metro de profundidade.

Quando o ninho está pronto, os ovos são colocados e 
ficam perfeitamente encaixados uns nos outros. Por te-
rem uma casca flexível, não partem ao cair uns em cima 
dos outros. Os ovos ficam protegidos, cobertos por 
uma espécie de muco e pela areia com que a tartaruga 
tapa o ninho.

Após a postura a fêmea cobre o ninho e faz a ca-
muflagem, utilizando as barbatanas da frente e de trás, 
tentando disfarçar o local de postura, evitando  eventuais 
predadores. Após a camuflagem retorna ao mar.

II
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o nascimento

As tartarugas recém-nascidas nunca chegam a con-
hecer a sua mãe.

45 a 70 dias depois da postura, dependendo da tem-
peratura da areia da praia, os cerca de 120 ovos rom-
pem-se e nascem as tartarugas. Temperaturas da areia 
mais baixas geram machos (em média abaixo dos 
29°C) e temperaturas mais elevadas geram fêmeas (em 
média acima dos 29°C).

Uma tartaruga ajuda a outra com movimentos sincro-
nizados, num comportamento chamado de facilitação 
social, até alcançarem a superfície do ninho. Saem do 
ninho quase todas ao mesmo tempo, diminuindo o risco 
de predação individual.

O nascimento ocorre geralmente durante a noite, pois 
as temperaturas são mais baixas e também estão mais 
protegidas dos predadores. As tartarugas recém-nas-
cidas têm cor escura e durante o dia tornam-se facil-
mente visíveis na areia branca da praia. Além disso, a 
temperatura da superfície da areia pode ser muito alta, 
tornando-se mortal para os recém-nascidos.

II   BIOLOGIA E ECOLOGIA DAS TARTARUGAS MARINHAS.

São pequenas e frágeis, medindo apenas cerca de cinco centímetros. Muitas são devoradas por caran-
guejos, aves, polvos e peixes. Outras morrem de fome e de doenças naturais.Estima-se que de cada 
mil tartarugas que nascem, apenas uma ou duas chegam à idade adulta. Depois de adultas, poucos 
animais conseguem ameaçá-las.

As que conseguem chegar ao mar, nadam sem parar para além das ondas e da rebentação. Pos-
suem quantidade de energia suficiente para nadar várias horas sem descanso. Desta forma, afas-
tam-se rapidamente da costa, diminuindo a possibilidade de predação e aumentando as probabili-
dades de sobrevivência.

As tartarugas recém-nascidas consomem as suas reservas de energia durante os primeiros dias de 
vida, o que permite que nadem continuamente sem terem de se preocupar em procurar alimento, 
afastando-se assim dos perigos da costa.

Somente na fase sub-adulta vão tornar-se visíveis as diferenças entre machos e fêmeas. A cauda do 
macho, torna-se mais grossa e chega a ultrapassar as barbatanas traseiras. Até alcançarem a idade 
adulta, entram e saem de uma variedade ampla de habitats oceânicos e costeiros, o que dificulta o 
estudo e o maior conhecimento sobre estes animais.

II
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CAPÍTULO 3
AmeaçasIII
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As tartarugas marinhas pertencem à mais antiga linhagem de 
répteis vivos. Ainda que tenham resistido e se adaptado a drásticas 
mudanças ambientais, têm encontrado muitas dificuldades para 
manter a sua existência.

Nos últimos duzentos anos, a sobrepesca comercial, a captura aci-
dental nas redes de pesca, a destruição das áreas de alimentação, 
de desova e de repouso, bem como a poluição dos mares e as 
alterações climáticas, vêm provocando o declínio das populações 
de tartarugas marinhas, alcançando frequentemente níveis críticos.

Muitas populações de tartarugas marinhas já desapareceram do 
nosso planeta.

Predadores naturais
Na natureza, as tartarugas marinhas enfrentam uma série de peri-
gos na luta pela sobrevivência.

Os predadores tais como aves, porcos, ratos, cães e até caran-
guejos, piratas e cracs, comem ovos e tartarugas ainda no ninho ou 
quando nascem.

Para além destes, têm uma série de outros predadores quando 
iniciam a sua longa viagem pelos oceanos. Após atingirem a ma-
turidade, as tartarugas marinhas apenas podem ser predadas 
por tubarões ou orcas. É na época da desova que as tartarugas 
se tornam mais frágeis e vulneráveis, e podem ser atacadas pelo 
Homem ou por animais terrestres.

No entanto, existem muitas outras ameaças além das naturais, que 
poderão provocar a extinção das tartarugas marinhas. Para com-
preender o que realmente ameaça a sobrevivência das tartarugas 
marinhas, é importante controlar as ações dos seres humanos.

   AMEAÇAS. III

O Homem como Predador
Em muitos lugares no Mundo é hábito comum matar tartarugas marinhas para o 
consumo da sua carne e dos seus ovos. Hoje essas práticas já não acontecem 
em alguns lugares, no entanto em muitos países são ainda muito predadas para 
consumo ou comércio dos seus ovos ou carne.

Em São Tomé e Príncipe as tartarugas marinhas continuam a ser tradicional-
mente comercializadas, e muito procuradas pela sua carne e ovos, apesar da 
aprovação da Lei Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas pelo Governo 
Nacional em Abril de 2014 (Decreto-Lei nº8/2014).

As tartarugas marinhas têm sofrido inúmeras ameaças, principalmente por cau-
sa do Homem, desde a pesca acidental, a ocupação e desenvolvimento do lito-
ral, a degradação do ambiente, como o lixo no solo, na atmosfera e nos oceanos.

A presença de luzes na praia também é uma ameaça para as fêmeas que so-
bem às praias para desovar e também para as tartarugas recém-nascidas. As 
tartarugas marinhas utilizam a luz do horizonte em alto mar ou reflexo da lua no 
mar para se orientarem, da praia para a linha de água. Pontos de luz que sejam 
mais fortes que a luz natural refletida no mar, desorientam as tartarugas não as 
permitindo alcançar o mar.

III
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A Pesca
A modernização e a intensificação da atividade 
pesqueira, e o consequente aumento no esforço 
de captura, além de pressionar os ecossistemas 
marinhos, têm acentuado os índices de captura 
acidental e a mortalidade das tartarugas marin-
has.

Talvez a maior ameaça para juvenis e adultos no 
mundo seja a sua captura acidental pela pesca.

Muitas vezes as tartarugas ficam presas nas 
redes de pesca e sem poderem vir à superfície 
para respirar, acabam por morrer afogadas ou 
mutiladas pelas redes ou mesmo pela ingestão 
de anzóis.

A colisão com embarcações também pode ser 
um problema para as tartarugas marinhas. Héli-
ces de barcos e os próprios barcos podem pro-
vocar ferimentos graves e até levar à morte dos 
indivíduos.

A pesca é uma das principais fontes de recursos 
e também um meio de subsistência para muitas 
comunidades costeiras. Portanto, existe ao redor 
dessas áreas uma significativa interação das tar-
tarugas marinhas com as pescarias. Em outros 
países do mundo existem já medidas criadas de 
forma a reduzir a captura e a mortalidade das tar-
tarugas marinhas na pesca.

Poluição
A poluição das águas do mar por lixo, petróleo, 
esgotos, entre outros, interfere na alimentação e 
locomoção, prejudicando o ciclo de vida das tar-
tarugas marinhas assim como de outros animais.

A ingestão de sacos plásticos (confundidos mui-
tas vezes com o alimento), ou o aprisionamento 
das tartarugas nas redes de pesca abandonadas, 
pode causar a morte destes animais.

III   AMEAÇAS.
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Fibropapilomas
Os fibropapilomas podem ser causados por 
doenças infeciosas ou por influências ambientais 
como a poluição.

Caracterizam-se pelo crescimento de tumores 
que podem afetar a saúde das tartarugas marin-
has e até levar à sua morte.

Ocorrem essencialmente nas tartarugas mão 
branca e tatô, geralmente nas partes moles do 
corpo, como barbatanas, olhos e pescoço. 

A EXTINÇÃO
Uma planta ou animal torna-se extinto quando o último indivíduo da sua espécie morre, desapare-
cendo da Terra para sempre.

A extinção das espécies é algo que acontece há milhões de anos, e faz parte do processo natural de 
evolução.

Por exemplo, a maioria das espécies que existiam na época dos dinossauros extinguiram-se muito 
provavelmente devido a súbitas mudanças geológicas e climáticas. Hoje, porém, a extinção das es-
pécies acontece maioritariamente devido a mudanças provocadas pelo Homem.

A destruição do habitat, a poluição e o excesso de consumo, têm vindo a causar a diminuição das 
espécies a um ritmo nunca antes visto na história. Esta perda de diversidade pode tornar toda a vida 
na Terra muito vulnerável e pôr em risco a nossa sobrevivência.

III
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Porque nos preocupamos com 
as tartarugas marinhas?

Muito se pode aprender sobre a condição do ambiente através 
das tartarugas marinhas.

Existem há mais de 150 milhões de anos e viajam por todos os 
oceanos do mundo.

Como consumidores, controlam populações de outros animais 
como esponjas, mães d’água e algas. Durante a sua vida alimen-
tam-se de mais de 200 espécies diferentes.

Como presas, fazem parte da alimentação de vários animais, 
como cães, ratos, lagartos, falcões, polvos, peixes e muitos ou-
tros. Os seus ovos também são consumidos por raízes de plantas 
nas praias de desova.

Tradicionalmente são parte fundamental do desenvolvimento so-
cial, cultural e económico, e elementos centrais nos costumes e 
tradições de comunidades costeiras. Por exemplo em São Tomé 
e Príncipe, as tartarugas marinhas foram muito utilizadas para ali-
mentação e na medicina tradicional.

Hoje as tartarugas marinhas lutam pela sobrevivência em grande 
parte devido à ameaça causada pelo Homem. Mas o que pode 
significar para nós a extinção das tartarugas marinhas?

É possível que um mundo em que as tartarugas marinhas não 
possam sobreviver se torne em breve num mundo no qual os hu-
manos lutem também para sobreviver. No entanto, se aprendermos 
com os nossos erros e começarmos a mudar o nosso comporta-
mento, ainda estamos a tempo de salvar as tartarugas marinhas 
da extinção.

III   AMEAÇAS.

Monitorização, 
Conservação
& pesquisa.

CAPÍTULO 4

IV
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importante!

1 Ser curioso e crítico, questionar-se quando 
algo de novo surge.

2 Discutir com os colegas, ler informação exis-
tente, perguntar e esclarecer dúvidas com al-
guém que possa ter mais conhecimento e que 
possa ajudar.

3 Aprender com as tartarugas marinhas, obser-
var cada detalhe do seu comportamento, só as-
sim as conhecemos verdadeiramente!

A monitorização das praias de desova, permite-nos não só proteger as tarta-
rugas marinhas que sobem à praia para desovar e os seus ninhos mas também 
conhecer melhor a sua biologia e o seu comportamento. Este conhecimento é 
essencial para a sua proteção e conservação.

Porquê recolher dados?

   MONITORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO & PESQUISA. IV

Monitorização Noturna
Nas praias de desova é possível estudar o comportamento das fêmeas, 
a evolução das populações, o sucesso do nascimento das tartarugas re-
cém-nascidas, os efeitos e os níveis de predação, as condições de incu-
bação dos ninhos, entre outros.

Seguimento durante a noite

O seguimento durante a noite é importante para proteger as fêmeas que 
sobem às praias para pôr os seus ovos, para recolher dados e compreender 
melhor o seu comportamento de desova.

lembre-se

Andar próximo da água para evitar passar junto das tartarugas.

Falar em voz baixa e de preferência utilizar roupas escuras.

Aproximar sempre por detrás da tartaruga e sem luzes ou ruído de forma a não assustá-la.

A tartaruga só deve ser abordada quando está a desovar, pois fica mais calma. Mas sempre com 
cuidado!

Apenas se deve medir e marcar a tartaruga enquanto ela tapa o ninho.

IV
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NÃO ESQUECER que devemos respeitar a fêmea pois é um mo-
mento de muito esforço! Aproveita o momento da desova!

Identificar a espécie

Contar o número de placas

Medir a carapaça

Verificar se tem fibropapilomas

Colocar as anilhas metálicas

Retirar as coordenadas,  se tiver um GPS

Medir a largura do rasto

DADOS IMPORTANTES

IV   MONITORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO & PESQUISA.
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Monitorização Diurna
Durante a época de desova, as patrulhas diárias ao longo da noite 
e de manhã, permitem encontrar fêmeas a desovar, ninhos colocados 
recentemente ou ninhos já eclodidos. 

Seguimento durante a manhã

Importante para a contagem dos rastos, mar-
cação dos ninhos e transferência caso neces-
sário, e também para o seguimento das eclosões 
dos ninhos. Deverá ser feito preferencialmente 
de manhã cedo, antes da maré-alta, para que 
os rastos das tartarugas que desovaram na 
noite anterior sejam visíveis.

lembre-se

Só nos casos em que o seguimento não pode 
ser feito todos os dias, é importante distinguir 
ninhos novos de velhos

Um ninho é novo quando não tem mais de 24 
horas. Depois já é considerado velho

Isto é importante porque a contagem de nin-
hos novos permite saber o número de tar-
tarugas que vieram desovar nessa noite e a 
contagem de ninhos velhos permite definir 
a distribuição e altura em que cada espécie 
vem desovar

Se um ninho foi predado é importante ano-
tar o tipo de predador e se predou só alguns 
ovos ou todo o ninho

IV
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Localizar e marcar os ninhos

Identificar a espécie pelo rasto e medir a  sua 
largura

Tirar as coordenadas, se tiver um GPS

Não esquecer de apagar o rasto

DADOS IMPORTANTES

Se os ninhos foram inundados pela maré

Se existe erosão da praia

Se foram observadas tartarugas mortas

Se foram observados rastos de outros animais

Se algum ninho foi predado

Se foram observadas embarcações ou redes 
de pesca

Qualquer situação observada 
deve ser anotada

IV   MONITORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO & PESQUISA.
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Barcos e Redes de Pesca 
Algumas tartarugas poderão ser capturadas intencionalmente ou acidentalmente por pescadores, ou 
encontradas mortas nas praias. Nestes casos, é importante anotar todas as informações importantes.

Se a tartaruga estiver viva, deve fazer com que o pescador liberte a tartaruga, mas antes é importante 
retirar todos os dados relativos à tartaruga (verificar a espécie, medir, verificar se já está marcada e se 
não está, deve então ser marcada).

Se a tartaruga está morta, devem ser recolhidos todos os dados relativos ao animal e identificar a 
causa de morte (tipo de rede, se morreu na rede ou se foi morta pelo pescador).

IV

 © José Carlos Bernardo Costa

As tartarugas marinhas passam cerca de 90% da sua vida no mar, dificultando o estudo e observação 
destes animais. A maior parte dos programas de monitorização de tartarugas marinhas focam-se prin-
cipalmente nas praias de desova, obtendo apenas dados relativos às fêmeas e ao seu sucesso repro-
dutivo, não permitindo recolher dados sobre outras fases do ciclo de vida das tartarugas, como 
juvenis, subadultos e machos adultos. 

Vários métodos de monitorização marinha podem ser utilizados, dependendo do tipo de informação 
que se pretende obter, da espécie ou fase do ciclo de vida das tartarugas marinhas, bem como da 
disponibilidade de recursos logísticos e financeiros do projeto de conservação. 

Os principais métodos utilizados hoje em dia são: a captura, marcação e recaptura de tartarugas 
marinhas, através de apneia ou mergulho autónomo; a monitorização da pesca acessória em colabo-
ração com pescadores locais que são treinados para resgatar tartarugas acidentalmente capturadas 
nas suas artes de pesca; o uso de transmissores por satélite que possibilita determinar as rotas de 
migração e zonas usadas pelos indivíduos rastreados para alimentação, desenvolvimento e repouso; 
e a monitorização aérea de habitats costeiros de forrageio. 

Estes métodos  são extremamente importantes para aumentar o nosso conhecimento sobre as 
deslocações das tartarugas marinhas, hábitos comportamentais, uso do habitat, estimar a abundância 
e índice de agregação de tartarugas marinhas numa área de forrageio conhecida, avaliar o stock 
genético destas populações e recolher dados sobre o seu crescimento e taxa de sobrevivência.

MONITORIZAÇÃO MARINHA 
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Transferir os ninhos 
A transferência dos ninhos deve ser bem avaliada, deve ser feita apenas por pessoas treinadas e 
quando é mesmo necessário, pois pode ter consequências muito graves para os ninhos. 

Motivos a considerar

Inundação pelas marés

Predação humana

Predadores naturais

Sensibilização

1.

2.

3.

4.

riscos duma transferência

Alteração nas taxas de eclosão

Alteração na relação machos/fêmeas

Interferência no ciclo natural 
(orientação das tartarugas recém-nascidas)

Interferência na seleção natural

Transporte dos ovos

Cuidados ao Transferir

Deve ser feito no máximo até 6 horas depois 
da tartaruga colocar os seus ovos.

Os ovos NUNCA devem ser rodados, sempre mo-
vê-los com muito cuidado.

Deve ser feito com a ajuda de um balde ou cesta: 
colocar primeiro uma camada de areia. Depois 
colocar os ovos um a um dentro do balde ou ces-
ta sem rodar e no fim pôr mais areia por cima dos 
ovos para durante o transporte os ovos estarem 
em segurança.

O ninho

Não esquecer de tirar as medidas do ninho que 
a tartaruga fez para fazer o ninho igual.

A distância entre ninhos não deve ser inferior 
a 1 metro.

Quando o ninho tem cerca de 40 dias, colo-
car uma rede à volta, para quando as tartarugas 
nascerem sabermos de que ninho são.

As tartarugas recém-nascidas devem ser soltas 
logo após o nascimento.

!
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transferir para a mesma praia

Se possível deve-se transferir o ninho para um local 
próximo e com as mesmas condições que o local onde 
a tartaruga colocou os seus ovos, livre de ameaças:

Verificar sempre onde está a linha de maré alta 
para evitar transferir o ninho para um local onde 
a maré possa inundar o ninho

Ter atenção à forma da praia por causa da erosão 
causada pelas marés, normalmente vai variando 
com o tempo

Normalmente a mais de 5 metros acima da maré 
alta o ninho estará seguro

1.

2.

3.

transferir para um cercado de incubação

Os cercados de incubação trazem mais custos, pre-
cisam de um seguimento frequente e de pessoas 
treinadas.

Pode trazer muitos problemas para as tartarugas ma-
rinhas e, portanto, deve-se ter muito cuidado, principal-
mente com o local: 

Deve parecer-se o mais possível com as áreas na-
turais

Deve estar perto da área de desova, para evitar 
transporte de longa duração

Deve ser construído de forma a não permitir a entra-
da de predadores, sejam naturais ou não

Ter atenção se na área de construção do cercado 
existe vegetação na proximidade, pois pode preju-
dicar os ninhos devido à presença de raízes

1.

2.

3.

4.

IV

    © Victor Jiménez

    © Victor Jiménez
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Seguimento das Eclosões

Abrir o ninho um ou mais dias depois de eclodir.

De preferência de manhã cedo ou no final da tarde por causa do calor.

Identificar a espécie.

Contar número de cascas, número de ovos não eclodidos (com e sem 
embrião), bebés mortos e vivos dentro do ninho.

As tartarugas encontradas vivas dentro do ninho devem ser imediata-
mente libertadas, mas se não for possível, deve-se colocar num balde 
com areia à sombra e num local protegido e soltá-las assim que possí-
vel.

Nunca deixar as tartarugas recém-nascidas vivas, dentro de um balde 
com água, pois perdem toda a energia necessária para nadar no mar!

1

2

3

4

5

6

MEDIR  adultos

é importante para

Saber o tamanho e a idade de re-
produção.

Saber o tamanho mínimo e máxi-
mo das fêmeas.

Taxas de crescimento.

Uso do habitat.

Saúde das tartarugas.

Para o comprimento: medir desde o bordo da cara-
paça perto da cabeça até ao bordo da carapaça perto da 
cauda, em cima das placas centrais.

Para a largura: medir em cima da placa central do meio, 
na parte mais larga da carapaça de um bordo ao outro.

USAR SEMPRE UMA FITA MÉTRICA MOLE E FLEXÍVEL.

IV   MONITORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO & PESQUISA.

marcar adultos
AS MARCAS NAS TARTARUGAS MA-
RINHAS SERVEM PARA SABERMOS 
ONDE ELAS VÃO, O QUE FAZEM E 
QUANTAS SÃO.

Antes de marcar deve-se verificar sempre todas 
as barbatanas para ver se já está marcada ou se 
há vestígios de outras anilhas.

As anilhas devem ser colocadas nas duas barbata-
nas da frente, na segunda escama. Caso não seja 
possível, pode colocar-se nas barbatanas de trás.

Nas tartarugas ambulância, as anilhas devem 
ser colocadas nas barbatanas de trás onde a pele 
é mais fina.

é importante para

Saber mais sobre as tartarugas marinhas.

Conhecer as suas migrações: para onde vão 
as tartarugas depois das áreas de desova ou 
de alimentação.

IV

    © Ana Besugo

    © José Carlos Bernardo Costa
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OUTRAS PESQUISAS
Existem vários tipos de pesquisas que podem ser feitas para melhorar o 
conhecimento sobre as tartarugas marinhas, estas são só algumas ideias:

Marcação com PIT Tag

Um PIT Tag é um transmissor passivo integrado, ou seja, uma marca in-
terna. Coloca-se com uma agulha e é injetado no músculo do ombro ou 
debaixo das escamas nas barbatanas das tartarugas. É uma marca segura 
porque nunca cai, mas de alto custo e a leitura é impossível sem o leitor.

Pedaço de pele da tartaruga

Para estudar a que população pertencem as tartarugas (genética) ou até 
descobrir o que comem (isótopos estáveis), basta retirar um pedaço de 
pele da tartaruga que é depois analisado em laboratório por especialistas.

Transmissor de Satélite

Estes aparelhos têm um GPS e permitem saber por onde viajam as tarta-
rugas.

Temperatura da areia e sexo das tartarugas

Para saber se numa praia nascem mais machos ou fêmeas podemos 
medir a temperatura da areia e determinar o sexo das tartarugas re-
cém-nascidas.

A temperatura é medida com um termómetro que se enterra na areia à 
mesma profundidade onde estão os ovos. Estes termómetros fazem a leitura 
da temperatura da areia durante todo o dia ao longo do tempo necessário.

O sexo das tartarugas recém-nascidas pode ser determinado através das gó-
nadas, que são retiradas de tartarugas recém-nascidas mortas e depois 
analisadas em laboratório.

IV   MONITORIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO & PESQUISA.

V

as capturas
CAPÍTULO 5

    © José Carlos Bernardo Costa
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D esde a aprovação da Lei Nacional de 
Proteção (Decreto-Lei nº8/2014) pelo 
Governo Santomense em abril de 2014, a 
captura e a comercialização de produtos 
derivados de tartarugas marinhas (carne, 
ovos e carapaça) têm diminuído conside-
ravelmente, mas continuam a fazer parte 
da realidade nacional.

A fiscalização e combate destas atividades 
ilegais está a cargo da Direção Geral das 
Pescas, Polícia Nacional, Guarda Costeira 
e da Direção de Regulação e Controlo das 
Atividades Económicas. Os guardas de 
praia, embora não sejam entidades fisca-
lizadoras, desempenham um papel muito 
importante neste âmbito, pois uma das 
suas principais funções, também envolve 
a monitorização e o registo de qualquer 
tipo de atividade suspeitosa de captura de 
tartarugas marinhas ou de ovos nas praias 
de desova. No entanto, qualquer cidadão 
tem o dever de contribuir para a proteção e 
conservação das espécies ameaçadas de 
extinção.

entidades 
fiscalizadoras

como agir perante 
uma captura

   AS CAPTURAS V V
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As tentativas de captura por parte de caçadores são situações sempre complicadas de gerir. 
Recomenda-se sempre uma atitude pacifica, de bom senso, diplomacia, pedagogia e alguma firmeza. 

A primeira reação de um caçador ao ser confrontado poderá ser a de pedir dinheiro para libertar a 
tartaruga e argumentar que não tem meios para assegurar a sua subsistência, daí ser obrigado a 
recorrer a esta prática como o seu “ganha-pão”. 

Deve-se manter firme, argumentando que uma vez que não há tartarugas todo o ano seguramente, 
terá outro meio de subsistência que não envolva a exploração de tartarugas marinhas. Posteriormente, 
deve explicar que as tartarugas marinhas estão protegidas por lei em território nacional desde 2014, 
uma vez que estão a diminuir em São Tomé, devido à  captura indiscriminada, e devido ao facto de 
desempenharem um papel muito importante na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas marinhos, 
do qual todos nós dependemos

Direção Geral das Pescas

Polícia Nacional

Guarda Costeira

Dir. de Regulação e Controlo 
das Atividades Económicas
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educação,
sensibilização
& Conservação

CAPÍTULO 6

Vi

    © Victor Jiménez

Poderá dar vários exemplos relacionados com a importância 
da preservação destas espécies, como por exemplo:

     No caso da tartaruga Ambulância, ela é muito importante no controlo das populações de “mãe 
d’água” ou “água mão” que são organismos de rápido crescimento e consomem ovos e larvas de 
peixe. Caso haja um grande decréscimo da população de tartaruga ambulância nos nossos mares, 
isso fará com que as populações de “mãe d’água” ou “água mão” aumentem descontroladamente, 
diminuindo a quantidade de ovos e larvas de espécies de peixe que geralmente nós consumimos 
quando são adultos, diminuindo também a quantidade de peixe disponível a longo prazo para nosso 
consumo; 

     No caso da tartaruga Sada, ela é muito importante na manutenção do equilíbrio dos recifes de 
coral. A Sada alimentasse de esponjas, que são organismos de crescimento muito rápido que vivem 
nos recifes de coral. Sem a Sada, as esponjas podem crescer demasiado rápido e sufocar o próprio 
coral. Mas a Sada, ao controlar as populações de esponjas, possibilita o crescimento de outras 
espécies, assegurando a diversidades das comunidades biológicas dos recifes, que são importantes 
zonas de reprodução, alimentação e abrigo de centenas de espécies comerciais, indispensáveis à 
nossa subsistência.

     No caso da tartaruga Mão Branca, ela é muito importante para assegurar a produtividade das 
pradarias de ervas marinhas (capim do mar) que são zonas muito importantes para a reprodução de 
várias espécies de peixes. Ela acabe por funcionar como um jardineiro, pois ao alimentar-se somente de 
ervas marinhas e algas quando é adulta, ela capina as pradarias, fazendo com que as ervas cresçam 
mais fortes e controlando as populações de algas.

       No caso da tartaruga Tatô, ela é muito importante para assegurar a manutenção do equilíbrio das 
cadeias alimentares marinhas, ao controlar as populações de vários organismos. Por ser omnívora, 
alimenta-se de várias espécies, incluindo algas, caranguejos, moluscos e tunicados.

      No caso da tartaruga Cabeça Grande ou Cabeça Gordo, ela é muito importante para assegurar 
a reciclagem de nutrientes no fundo do mar. Ela alimenta-se principalmente de crustáceos, como 
búzios e caranguejo, que vivem no fundo do mar. Ao partir a carapaça desses organismos para se 
alimentar, aumenta a reciclagem de nutrientes no fundo do mar, alimentando assim outros organismos 
que vivem no fundo do mar.

Caso o caçador continue a não 
querer libertar o animal, nunca 
deverá dar dinheiro pela tarta-
ruga, pois ao pagar a tartaru-
ga, estará inconscientemente 
a estimular esta prática ilegal. 
Também não deverá adotar 
uma atitude agressiva ou tentar 
demovê-lo de levar a tartaruga. 
Contacte as autoridades pelo 
número de urgência 113.

   AS CAPTURAS V
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As Tartarugas Marinhas desempenham um papel 
fundamental no equilíbrio da natureza. Por isso é 
tão importante protegermos as TARTARUGAS MA-
RINHAS e o nosso AMBIENTE.

A nossa função é passar a mensagem, ensinar aos 
nossos vizinhos, amigos, filhos, familiares e alunos, 
aquilo que aprendemos! A participação de todos é 
muito importante! 

As tartarugas marinhas são um recurso natural 
partilhado por todos os santomenses e deve ser 
protegido!

Sensibilização e educação ambiental de todos os sectores da 
sociedade, desde os pescadores, estudantes, políticos, entre outros.

Envolvimento dos habitantes das zonas costeiras onde as tartaru-
gas se alimentam e desovam nas ilhas de São Tome e Príncipe, é fundamental para a 
sobrevivência das tartarugas marinhas.

Evitar os impactos sobre as praias de desova protegendo os 
ninhos até à eclosão, diminuindo os impactos humanos nas praias onde as tartarugas 
fazem os seus ninhos.

Diminuir a mortalidade das tartarugas marinhas não só nas praias 
onde desovam, mas também diminuir a mortalidade pela pesca artesanal nas áreas de 
alimentação.

Legislação em São Tomé e Príncipe existe uma lei que protege as tartarugas 
marinhas. A sua captura, posse e comercialização, assim como a colheita de ovos 
ou o artesanato à base da sua carapaça são atividades proibidas (Art.5º, Decreto-Lei 
nº8/2014).

   EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO & CONSERVAÇÃO. Vi

CAPÍTULO 7
ecoturismo

    © Projeto Tamar
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1. Valorização do património natural e cultural 
de São Tomé e Príncipe.

2. Receitas para o programa de conservação e 
para as comunidades costeiras de São Tomé e 
Príncipe.

3. Sensibilização e educação dos turistas.

Porque o Turismo 
é importante?

A EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS DEVE SER 
INCRÍVEL E MEMORÁVEL!

   ECOTURISMO. VII

Se não aceitarmos turistas
Falta de compreensão sobre o trabalho desenvolvido e sobre a importância dos recur-
sos naturais de São Tomé e Príncipe

Menos receitas para o Programa Tatô, comunidades costeiras e para São Tomé e 
Príncipe

Porque os turistas vêm ver 
as tartarugas marinhas? 
Porque querem contribuir. Tem noção de que são espécies ameaçadas de extinção

Porque querem aprender

Para terem uma experiência única. Muitos deles nunca tiveram a oportunidade de ver 
animais como estes em estado selvagem

    © Shmulik Blum

VII
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Como deve agir um guia ou 
um guarda com os turistas

Os turistas devem respeitar sempre as indicações dos guias/guardas pois são eles as pessoas 
com experiéncia e conhecimento de como deve ser feita a observação de tartarugas marinhas 
sobre o terreno

Mostrar o código de conduta

Explicar como será feito o seguimento e como agir perante uma tartaruga marinha

É sempre do interesse do turista saber sobre a importância das tartarugas para o ambiente e 
para São Tomé e Príncipe

É importante explicar aos turistas a importância do turismo para a sustentabilidade dos progra-
mas de conservação

É do interesse dos turistas as histórias sobre a cultura do país e da sua gente

Envolver os turistas nas atividades de campo

   ECOTURISMO.

© Greg Lovett

código de conduta 
para os visitantes

Durante a visita à ilha e às suas praias, os visitantes deverão seguir sempre os conselhos do guia

As tartarugas devem ser observadas sempre de lado ou por trás, nunca pela frente

É proibido tocar nas tartarugas, nas suas crias ou nos seus ovos e não é permitido fotografar os 
animais com flash durante a noite

Levar restos de tartarugas ou os seus ovos, bem como outros restos de animais ou plantas é um 
delito condenado por Lei

Os visitantes devem respeitar as regras de gestão tradicional como também os aspetos culturais

VIi

    © Julien Floro
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A a distribuição deste guia é livre e gratuita, sendo a sua venda estritamente proíbida.

si
ha

yc
ol

or
.c

om


