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No litoral brasileiro são encontradas cinco espécies de tartarugas marinhas: tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1987). Todas as espécies estão na lista de animais ameaçados de extinção do Ministério do Meio Ambiente de 2014 (BRASIL, 2014) e na lista vermelha da IUCN 2017 (IUCN, 2017). 
A costa de Santa Catarina é considerada uma importante área de alimentação, desenvolvimento e migração para as tartarugas marinhas, sendo mais comuns as espécies C. mydas em estágio juvenil e a C. caretta em estágio subadulta e adulta. As outras três espécies também são encontradas, porém em menor quantidade (STAHELIN et al., 2012). Devido às características geográficas e ao clima subtropical, no sul do Brasil não ocorrem desovas frequentes, apenas alguns ninhos esporádicos de C. caretta e D. coriacea foram documentados ao longo dos últimos dez anos (SOTO, BEHEREGARAY e REBELLO, 1997; SOTO e SANTOS, 2004; Banco de Dados Projeto TAMAR/SITAMAR, 2017).  Em Florianópolis existem registros recentes da ocorrência de desovas de Caretta caretta na praia do Campeche, em 2010, na praia do Moçambique, em 2015, e de Chelonia mydas em Balneário Camboriú, em 2017. 
As cinco espécies presentes na costa brasileira também são encontradas na região da APA da Baleia Franca e apresentam o mesmo padrão do restante da região sul do país, sendo as mais comuns a tartaruga-verde (C. mydas) e a tartaruga-cabeçuda (C. caretta) (STAHELIN et al., 2012). A tartaruga-verde é predominantemente herbívora nas fases juvenil e adulta (MORTIMER, 1981), estando bastante associada aos costões rochosos que funcionam como substrato para o crescimento de algas e gramíneas. A maior parte dos indivíduos encontrados na região, vivos e mortos, é juvenil e o comprimento curvilíneo de carapaça não ultrapassa 50 cm (Banco de Dados Projeto TAMAR/SITAMAR, 2017). A tartaruga-cabeçuda, por sua vez, possui uma alimentação onívora, baseada em peixes, crustáceos, moluscos, entre outros organismos marinhos (DODD e KENNETH, 1988). Os indivíduos encontrados, em sua maioria mortos, são geralmente subadultos e adultos (Banco de Dados Projeto TAMAR/SITAMAR, 2017). 
 
 
 

 



 

1. Principais ameaças as tartarugas marinhas na região da APA da Baleia Franca 
 

1.1. Interação com a Pesca 
 

As principais ameaças às populações destes animais atualmente são as capturas incidentais em diferentes artes de pesca ao longo do litoral e a ingestão de resíduos sólidos, principalmente plástico associado às algas, esponjas e fundos rochosos. Em Santa Catarina ocorre a interação de tartarugas marinhas com as redes de emalhe para peixes, redes de arrasto para camarão, espinhel pelágico, para pesca industrial; nas pescarias de pequena e média escala, há interação com redes de cerco flutuante, redes de emalhe costeiro, de arrasto de praia e, ainda, em menor escala, tarrafas e linhas de mão (Banco de Dados Projeto TAMAR/SITAMAR, 2017). 
A maioria das embarcações encontradas ao longo da costa é de pequena e média escala, em geral com AB menor que 20. Aliado a uma histórica ausência do Estado em ordenar e fiscalizar a atividade, em muitos casos a prática é realizada em desacordo com a legislação vigente. Isto faz com que o impacto sobre o meio ambiente e as tartarugas marinhas seja potencializado, além de criar um ambiente de ilegalidade generalizada que prejudica pescadores e empresas de pesca quando os órgãos fiscalizadores vão a campo (eventos raros, mas geradores de conflitos), por conta desta situação frágil em termos de regulamentação e cumprimento de normas. 
 

1.2. Desenvolvimento costeiro 
 
Na área da APA os principais fatores ligados ao desenvolvimento costeiro que causam impacto negativo nas populações de tartarugas marinhas são: movimentação da areia da praia (extração de areia e aterros), presença humana desordenada nas praias, portos, ancoradouros, molhes, ocupação da orla por casas, hotéis e condomínios. 

 
1.3. Poluição 

 
Existem diferentes formas de poluição que constituem uma ameaça para os habitats marinhos e terrestres das tartarugas marinhas que incluem som, temperatura, luz, plásticos, produtos químicos, efluentes e outros. 

Destacamos aqui três tipos de agentes poluidores que mais podem afetar as tartarugas na região: 
1- Óleos provenientes dos navios. 
2- Lixo inorgânico das mais variadas formas, principalmente os polímeros. 
3- Esgoto doméstico e industrial não tratado 

 
1.4. Introdução de espécies exóticas / invasoras 



 

 
De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), espécie exótica é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural. Espécie exótica invasora, por sua vez, é definida como sendo aquela que ameaça os ecossistemas e a biodiversidade como um todo (MMA, 2000).  

De acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), a introdução de espécies aquáticas invasoras pode ocorrer de várias maneiras, uma delas é pelas incrustações nos cascos e na água de lastro das embarcações. A água de lastro foi identificada como uma das quatro maiores ameaças aos oceanos do mundo. 
Cada espécie é afetada de forma diferente e em diferentes estágios de vida por cada uma destas ameaças.  

 
2. Medidas a serem adotadas pelo TAMAR no sul do Brasil 
   

Muitas lacunas no conhecimento científico a respeito das tartarugas marinhas decorrem da dificuldade em acessar esses animais nas fases de vida oceânicas ou encalhes em praias mais isoladas, distante dos “olhos” dos pesquisadores. Por outro lado, monitoramento de longo prazo é fundamental para as pesquisas e ações de conservação e manejo. 
Com o objetivo de realizar um trabalho ao mesmo tempo efetivo e exequível, é recomendável que se busque desenvolver as seguintes ações: 
- Aumento do esforço de monitoramento através de parcerias com outras instituições, principalmente em relação a encalhes nas praias da região e dinâmica das distintas pescarias. 
- Ampliar o levantamento da frota pesqueira e caracterização das pescarias, de modo a definir estratos (pescarias) específicos que possam ser monitorados por amostragem (sugerimos adotar o método Estatpesca ou similar). 
- Realização de campanhas de sensibilização e educação ambiental nas comunidades costeiras que levem em conta as tartarugas marinhas, sua biologia e estratégias de conservação. 
- Executar e/ou colaborar junto aos órgãos competentes para viabilizar o ordenamento pesqueiro na área da APA, incluindo normas de controle com foco nas espécies alvo e nas espécies ameaçadas ocorrentes na região (principalmente elasmobrânquios, mamíferos e tartarugas marinhas), com estabelecimento de limites de esforço por pescaria e fiscalização. 

 
3. Considerações finais 
 

O Centro TAMAR tem interesse, na medida do possível, em desenvolver ou contribuir com trabalhos de monitoramento na região, principalmente no que diz respeito ao Porto de Imbituba e seu entorno, de modo a termos um melhor conhecimento da influência do mesmo sobre as tartarugas marinhas e os ecossistemas associados.  
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