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Patrocínio:Apoio:

Tartarugas-verde
no litoral do Paraná

Conheça ações que o REBIMAR 
realiza para a conservação de 
nossas tartarugas marinhas
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A conservação ambiental abrange a 
complexa relação do homem com o mundo à 
sua volta. Trabalhar com conservação marinha 
no litoral paranaense, uma região que abriga 
uma rica diversidade cultural e biológica 
e é reconhecida como Patrimônio Natural 
da Humanidade pela UNESCO, além de ser 
um dos principais remanescentes do Bioma 
Mata Atlântica, não é uma tarefa simples. O 
REBIMAR, com o patrocínio da Petrobras através 
do Programa Petrobras Socioambiental, 
desenvolve diversas ações socioambientais 
com o intuito de contribuir com a conservação 
do litoral e aproximar os diferentes públicos 
dessa temática tão importante. 

Nesta edição do informativo Coluna D’água, 
você verá como os pescadores artesanais da 
Ilha do Mel contribuem com a pesquisa e a 
conservação das tartarugas-marinhas que 
visitam nosso litoral. A Associação MarBrasil 
em parceria com o Laboratório de Ecologia e 
Conservação (LEC-UFPR), através do Programa 
REBIMAR desenvolve estudos com esta visitante 
ilustre, a tartaruga-verde (Chelonia mydas), e 
nas próximas páginas você irá conhecer um 
pouco mais sobre esta espécie e como podemos 
ajudar a proteger a biodiversidade marinha. 

Ainda nesta edição você pode acompanhar 
as atividades desenvolvidas pela Educação 
Ambiental e poderá a judar a tartaruga-marinha 
encontrar os Recifes Artificiais do REBIMAR. Na 
última página irá conhecer um pouco sobre a 
Restinga, um importante ecossistema litorâneo 
que protege a zona costeira.

Este informativo é dedicado à comunidade 
local e aos pescadores artesanais do litoral 
paranaense. Por isso, fique à vontade para 
entrar em contato e sugerir novos conteúdos 
para as próximas edições.  Boa leitura!
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Nessa edição você verá:

Este material faz parte dos programas de Comunicação Social e Educação Ambiental do 
REBIMAR (Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha), os quais são condições 

para a validade da licença ambiental exigida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). LICENÇA DE INSTALAÇÃO No 887/2012.

O REBIMAR foi até a Ilha do Mel para en-
trevistar um personagem importante para a 
conservação das tartarugas marinhas. Odair 
Ribeiro, popularmente conhecido como Bom-
ba, é morador e pescador da comunidade de 
Brasília na Ilha do Mel. Pescador profissional há 
15 anos, aprendeu o ofício com o pai, outro in-
centivador na proteção das tartarugas.

Os pesca-
dores colabora-
ram na ação para 
captura e marca-
ção de tartarugas 
marinhas, reali-
zada pelo REBI-
MAR em maio de 
2014, na qual 43 

animais foram marcados com anilhas. A ação foi 
desenvolvida pela MarBrasil e Laboratório de Eco-
logia e Conservação (LEC), e contou com a parce-
ria técnica dos projetos Tamar e Karumbé.

Além de auxiliar nesta ação, pescadores 
como Bomba também acionam a equipe do 
REBIMAR quando cap-
turam acidentalmente 
tartarugas marinhas 
nas redes de pesca. 
“Sempre que a gente 
encontra, ligamos para 
eles buscar. Às vezes eu 
solto também, quando 
elas ficam meio afoga-
das na rede, e deixo um 
pouco virada. Assim dá 
para salvar elas”, con-
ta o pescador.

Pescadores auxiliam na conservação das tartarugas-marinhas
Para Bomba, não há resistência da comu-

nidade em relação à pesquisa. No dia a dia, 
os pescadores aprenderam a confiar no tra-
balho científico e se estabeleceu uma relação 
de troca. “O contato é muito legal, um ajuda o 
outro, orientam bem a gente para proteger os 
bichos”, conta.

Mas para que 
conservar? 

I nda gado 
sobre a impor-
tância do ani-
mal, Bomba ex-
plica de forma 
simples. “São 
muito especiais 
esses bichos, temos que cuidar bem deles. An-
tigamente tinha bastante, hoje estão sumindo”.

Em 2015 novos animais serão marcados e 
alguns receberão um transmissor para acompa-
nhamento via satélite de seus movimentos e pa-
drões de migração. “As anilhas e os transmissores 

de informação por sa-
télite, ajudam a com-
preender melhor como 
o litoral do Paraná é 
utilizado por estes ani-
mais, quais são as prin-
cipais áreas em que 
são encontrados e o 
que estão fazendo por 
aqui”, explica Camila 
Domit, pesquisadora e 
vice-presidente da As-
sociação MarBrasil.
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Coluna D’Água: Quais espécies de tartarugas 
marinhas são encontradas no litoral do Paraná?

Mariane: As cinco espécies que ocorrem 
na costa brasileira são também encontradas 
no litoral do Paraná: a tartaruga-verde (Chelo-
nia mydas) espécie com maior número de re-
gistros, tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 
tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), 
tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e a 
tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).  
Vale ressaltar que há apenas sete espécies em 
todo o mundo e que todas elas estão ameaça-
das de extinção. 

Como os recifes artificiais do REBIMAR podem 
contribuir para as tartarugas-verde?

Mariane: A avaliação quanto à interação 
das tartarugas-verde com os recifes artificiais 
do REBIMAR ainda está no inicio, entretanto, os 
recifes, assim como áreas rochosas naturais, 
podem ser pontos de descanso, refúgio e de 
alimentação para estes animais. No litoral do 
Paraná, as tartarugas-verde podem se alimen-
tar de algas e de algumas espécies de inver-

As tartarugas marinhas são muito im-
portantes para a vida nos oceanos. No 
litoral do Paraná a tartaruga-verde é a 
mais comum e, por isso, é a espécie es-
tudada pelo REBIMAR (Programa de Re-
cuperação da Biodiversidade Marinha). 

Nesta edição você vai entender mais so-
bre esse animal carismático e conhecer 
as ações realizadas pelo REBIMAR para 

a conservação da espécie. 

Quem conta mais sobre as tartarugas é 
a bióloga e Técnica de Biodiversidade da 
Associação MarBrasil, Mariane Andrade.

TARTARUGA-VERDE
uma ilustre visitante do 

litoral paranaense
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tebrados que vivem fixos em costões rochosos 
e nos recifes. Apesar da baixa frequência de 
encontro de tartarugas-verde nos recifes RE-
BIMAR, esta espécie é encontrada nos recifes 
mais antigos depositados no Paraná e também 
nas Ilhas de Currais, Figueira e Itacolomis, o 
que nos leva a acreditar que com o tempo é 
possível que mais tartarugas passem a visitar 
os recifes REBIMAR!  

Quais ações o REBIMAR já realizou com tarta-
rugas-verde?

Mariane: O REBIMAR analisa o padrão de 
ocorrência da espécie nas áreas rochosas do 
Paraná. Além disso, os animais capturados 
ACIDENTALMENTE pela pesca ou intencio-
nalmente para pesquisa estão sendo marca-
dos com anilhas metálicas de identificação 
(as mesmas utilizadas pelo Projeto TAMAR) 
e avaliados quanto ao estado de saúde. Em 
2014, em parceria com o LEC/UFPR , a UEL, o 
Projeto TAMAR e ONGs internacionais, foi re-
alizada a primeira campanha de captura in-
tencional, marcação e soltura de tarta-
rugas-verde no Paraná. Ao todo, foram 
marcados 43 animais, os quais tiveram 
amostra de sangue retirada para análi-
se do estado de saúde, foram medidos, 
pesados e por fim novamente liberados 
no ambiente natural.

Quais ameaças afetam as tartarugas-
verde?

Mariane: No litoral do Paraná, os 
principais impactos sobre a espécie são 
a poluição da água por contaminantes 
químicos, rejeitos de áreas urbanas ou 
mesmo pelo lixo, a mortalidade causa-
da pela pesca acidental em redes ativas 
ou por redes fantasma (redes abando-
nadas na água e que capturam diversos 
animais), a colisão com embarcações, 
lesões causadas por dragas, a poluição 
sonora, além da degradação dos locais 
em que estes animais se alimentam e 
descansam.

Como a poluição afeta a vida das tarta-
rugas marinhas?

Mariane: A poluição da água por 
contaminantes químicos causam debili-
tação do sistema imunológico e de de-
fesa destes animais, podendo resultar no 
aparecimento de diferentes doenças. A 
ingestão de resíduos sólidos (lixo), prin-

cipalmente de plásticos como sacolinhas e 
tampinhas de garrafa pet, levam à obstrução 
parcial do estômago e intestino, dificultando 
que estes animais se alimentem, ou até mesmo 
a interrupção total da passagem do alimento, 
levando-os à morte. O lixo quando ingerido, 
afeta também a flutuabilidade das tartarugas 
marinhas, o que deixa o animal exposto na su-
perfície da água e aumentando a probabilidade 
de ser capturado pelas redes de pesca.

O que a sociedade em geral pode fazer para aju-
dar na conservação das tartarugas marinhas?

Mariane: Entre as diversas ações para 
a conservação destes animais, a destinação 
correta do lixo (gerado na praia ou em casa) 
contribui para diminuir a poluição dos mares; 
o respeito às regras de uso de áreas marinhas 
protegidas, para a conservação de fauna e flo-
ra; além do consumo consciente dos pescados, 
se atentando como estes são capturados e qual 
o impacto gerado para isso. Estas são algumas 
das medidas para sociedade em geral.
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Educação Ambiental em ação!
Rebimar participa de

ação social em Curitiba!
Semana do Meio Ambiente
para funcionários da Techint

A equipe da Associação MarBrasil 
levou um pouquinho do Programa REBI-
MAR até a capital do Paraná! Em pleno 
dia de Ação Social promovido pela Fa-
esp, pudemos mostrar como é o trabalho 
desenvolvido pela Associação MarBrasil 
no litoral do Paraná. Parabéns aos estu-
dantes e organizadores do evento!

Durante a semana do Meio Ambiente 
o REBIMAR esteve na unidade Offshore da 
Techint, localizada em Pontal do Paraná. 
Diversas atividades de Educação Ambien-
tal foram levadas aos funcionários da em-
presa, que puderam conhecer um pouco 
mais do Programa de Recuperação da 
Biodiversidade Marinha.

Já está disponível no site do REBIMAR 
(www.marbrasil.org/rebimar) um formu-
lário para diagnosticar o entendimento 
de professores, a respeito da temática 
dos Oceanos. O objetivo desta ação é or-
ganizar a segunda edição do Curso de 
Formação Continuada para Professores.

Todos os meses a equipe de Educação 
Ambiental seleciona dicas de conteúdos 
ambientais que podem ser utilizados como 
material de apoio em Sala de Aula. Consulte 
os micro-blogs do REBIMAR com os temas 
“Educação Infantil”, “Ensino Fundamental” e 
“Ensino Médio” no site do Programa.

Curso de formação
continuada para Professores

Material de apoio para o
uso em sala de aula!
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Ajude a tartaruga-verde a encontrar
os recifes artificiais do REBIMAR!
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Reutilize este informativo! Após 
sua leitura, passe-o adiante ou 
envie para a coleta seletiva. www.marbrasil.org/rebimar

As restingas são consideradas um dos ecossistemas mais complexos da região costeira e, 
por se encontrarem em áreas recém criadas pelos processos naturais, são instáveis e dinâmicas. 

Sua importância está relacionada à biodiversidade que comporta e por representar a ve-
getação que fixa a areia das dunas e estabiliza o terreno, garantindo proteção às construções 
contra as “ressacas” do mar. Tem elevado valor cênico, paisagístico e turístico.

Muitas espécies de animas, principalmente mamíferos, répteis e aves dependem das res-
tingas para sobreviver. Na restinga podemos encontrar o caranguejo maria-farinha, besourinho-
-da-praia, viúva-negra, gavião-de-coleira, gafanhoto-grande, barata-do-coqueiro, sabiá-da-praia, 
perereca, jaracussu-do-brejo, beija-flor, coruja-buraqueira, tiê-sangue entre muitos outros orga-
nismos. A flora da restinga também é muito diversa e podemos encontrar: sumaré, orquídeas, 
aperta-goela, açucena, cactos, coroa-de-frade, aroeirinha, jurema, taboa, sepetiba, canela, pitan-
ga, figueira, angelim, caxeta, guaxima-do-mangue, hibisco, orelha-de-urso e algumas bromélias. 

Apesar de sua importância ecológica e do seu papel de proteção da região costeira, as restin-
gas sofrem constante degradação, quase sempre devido à especulação imobiliária, problema anti-
go nas regiões litorâneas. Os principais impactos sofridos por esses ecossistemas são: queimadas, 
alargamento de trilhas, trânsito de veículo, incorreta destinação do lixo, pisoteamento, entre outros.

Acesse o site do REBIMAR e cadastre-se 
para receber nossa newsletter eletrônica!


