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A região é usada como impor-
tante área de alimentação para 
todas as espécies de tartarugas. 
Aqui elas comem algas, grama-
-marinha, águas-vivas, camarões, 
caranguejos e pequenos peixes.

O que as tartarugas marinhas
fazem aqui no litoral do Paraná?
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1. Ao se alimentarem das gramas-marinhas nos baixios, ajudam a au-
mentar a produção de nutrientes, fonte de energia e alimento para 
diversos animais, incluindo peixes, camarões, caranguejos, etc.

2. Fazem o controle natural de águas-vivas ao se alimentarem desses 
indivíduos, os quais quando em grandes quantidades comem ovos e 
larvas de peixes, diminuindo os estoques pesqueiros.

3. Diversos peixes e camarões comercializados se alimentam das cracas 
e algas que as tartarugas marinhas carregam em seu corpo e carapa-
ça. Existem até mesmo peixes que dependem exclusivamente deste 
alimento, ou seja, se não tem tartaruga, também não tem estes peixes.

Por que  as tartarugas-marinhas 
ajudam a manter os peixes? 
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Elas podem estar:
DEBILITADAS, por doenças, por ingestão de lixo, colisão 

com embarcações. Estes problemas alteram a capacidade 
de natação e de flutuação.

Além disso,
ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO, como rochas, parcéis e ilhas 

são as mesmas utilizadas pelos peixes e para pesca.

Assim...
 A condição de saúde do animal e a área que frequentam 

podem aumentar a probabilidade de captura.

Por que as tartarugas marinhas são 
capturadas pelas rede de pesca?
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O que é captura acidental?

A captura acidental é aquela em que o animal emalhado na rede de 
pesca não é a espécie-alvo da pescaria. O animal pode estar vivo ou mor-
to, quando vivo, o pescador pode ajudar a salvá-lo e devolvê-lo para o mar. 

Quando viva, a tartaruga 
deve voltar ao mar, e o 

pescador pode continuar 
sua pescaria naquele local 

e com a mesma rede!
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 As espécies estão ameaçadas de extinção, e os governos do Brasil 
e de outros países trabalham em conjunto para salvá-las.

(Confira a Instrução Normativa MMA nº 3 de 27/05/2003.)
 
Uma ferramenta para protegê-las seguida pelos governos, é a pu-

blicação de leis e regras que incluem o ordenamento da pesca.
(Confira a Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA N° 12, 

de 22 de Agosto de 2012.)

Na lei, qual é o problema em ter
tartarugas marinhas nas redes de pesca?

VOCÊ SABIA
que a lei permite 
que tartarugas 

marinhas capturadas 
ACIDENTALMENTE sejam 

entregues para pesquisa?

Artigo 24, parágrafo 5 do 
Decreto nº 6514/08 do 

Governo Federal.
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Como podemos ter leis que ajudam 
Tartarugas marinhas e Pescadores?

Trabalhando juntos! Pescarias que capturam menos tartarugas 
marinhas, pescadores que ajudam na conservação destes animais, e 
pesquisadores que se preocupam com os pescadores artesanais po-
dem gerar uma grande melhoria na pescaria. 

Esta união entre pescadores e pesquisadores para fornecer infor-
mações  corretas ao governo, podem melhorar as leis de acordo com 
a realidade local!

Se conseguirmos capturar menos tartarugas marinhas, assim como 
atendê-las e devolvê-las vivas para o mar, e mesmo entregando os ani-
mais mortos a pesquisa, poderemos colaborar de forma imporante 
para a MELHORIA NAS LEIS E DIMINUIÇÃO DO PREJUÍZO NA PESCA!
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Quais espécies de tartarugas marinhas são mais frequentes no litoral do Paraná? 

Tartaruga-verde (Chelonia mydas)

Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea)
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Quais espécies de tartarugas marinhas são mais frequentes no litoral do Paraná? 

Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)

Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta)
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Como e por que marcar
as tartarugas marinhas?

Um primeiro passo…
É marcar juntos as tartarugas 

marinhas para estudar como usam 
a região e como estão de saúde.

- As anilhas metálicas são marcas de identificação com uma se-
quência de números que permite o acompanhamento do animal em 
qualquer lugar do mundo;

 - Animais identificados com as anilhas metálicas contam a his-
tória sobre onde vivem, além de permitir o acompanhamento do seu 
crescimento, já que as tartarugas marinhas deslocam grandes dis-
tâncias e vivem em muitos locais.
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O que fazer se um animal marcado 

com anilhas for capturado?

- Se o animal estiver vivo e saudável, o número de pelo menos uma 
das anilhas deve ser anotado ou fotografado, antes de soltá-lo. Esta 
numeração deve ser repassada para um dos pesquisadores, que pode 
identificá-la em uma lista internacional de monitoramento de tartaru-
gas marinhas, possibilitando desvendar a história deste animal.

- Caso a tartaruga marinha esteja debilitada ou morta, deve ser 
trazida para a praia para que os pesquisadores possam possam enca-
minhá-la para um Centro Especializado.
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• Qual é a quantidade de tartarugas marinhas vivas que emalham 
nas redes de pesca?

• Quais são as redes e época do ano que há mais captura de tarta-
rugas marinhas? 

• Estas redes/pescarias são essenciais para o sustento dos pesca-
dores artesanais locais?

• De que forma pescadores e pesquisadores podem construir juntos 
um acordo para garantir a pesca e a sobrevivência das tartarugas?

• De que forma podemos sugerir mudanças nas leis atuais de proi-
bição pesqueira?

Pescadores e pesquisadores podem trabalhar 
juntos respondendo perguntas como....

Como o pescador ganha com esta parceria?

Os pescadores, com apoio e auxílio dos pesquisadores, poderão 
avaliar e adaptar suas pescarias para assim:

Pescadores integrados nesta proposta receberão o apoio dos pes-
quisadores em discussões sobre as leis que proíbem o uso de redes e 
pescarias que interagem com tartarugas marinhas.

Capturar 
menos 

tartarugas

Diminuir 
problemas 

com a 
fiscalização

Melhorar o 
rendimento
de captura
de peixes

com maior valor 
econômico
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Se capturar tartaruga marinha, o que fazer?

Pescador

Tartaruga
morta

Tartaruga
viva

Ligar para o 
LEC (3511-8616

ou 9854-3710) ou 
para a MarBrasil 

(3455-1419)

Animal é 
direcionado ao

laboratório (CEM)

Atendimento
na praia junto

aos pescadores

Conhecer o animal, 
a relação com o 

litoral do Paraná e 
com a pesca

Animal é estudado 
quanto o que come, 
de onde vem e seu 
estado de saúde

Coleta de amostras 
para análise
de saúde e

inserção de anilha

Avalia, registra e 
fotografa o animal
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Anilha na nadadeira5

Medidas da carapaça1 Pesagem2

Amostra de pele3 Anilhamento4

Fotografia6

Procedimentos para anilhar



Cadastro de Pescador Artesanal parceiro
na pesquisa com Tartarugas Marinhas

Nome: Meu Nome e Sobrenome
Licença de pesca: 123123132123

Pesquisador responsável: Camila Domit
Licença nº: 18955/1-2 (SISBIO/ICMBio)

Caso este Pescador Artesanal seja abordado transportando tartaruga ma-
rinha, por favor confira o número da licença e comunicar o Laboratório de 
Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC/UFPR) nos 
telefone (41) 3511-8616 ou (41) 9854-3710.

Este pescador está autorizado pela equipe de pesquisa do LEC, junto à sua 
licença SISBIO/ICMBio a transportar tartarugas marinhas vivas ou mortas.



Co-realização das atividades com tartarugas marinhas:

Patrocínio:

Apoio:

Realização:


