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“The sea, the great unifier, is man’s only hope. Now, as never before, the old 

phrase has a literal meaning: we are all in the same boat.”  
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resumo 
 

 

Em Portugal Continental, as tartarugas marinhas são um dos grupos da 

megafauna marinha mais ameaçados pelas atividades humanas. Os esforços 

na recolha de animais marinhos mortos e vivos vem aumentando pouco a 

pouco nos mais diversos países, incluindo em Portugal. A recuperação de 

animais arrojados contribui não só para o bem estar animal, mas proporciona 

ainda um aumento dos conhecimentos científicos da biologia geral, fisiologia e 

anatomia das espécies arrojadas. Além disso durante a reabilitação é possível 

perceber outros fatores como as patologias envolvidas, a exposição a 

poluentes e ainda permite uma monitorização do estado de uma população.  

O presente estudo foca-se na análise das causas de arrojamento de quatro 

espécies de tartarugas marinhas admitidas nos Centros de Reabilitação de 

Animais Marinhos CRAM-Quiaios e CRAM-Ecomare, durante um período de 

2006 a 2019 bem como a taxa de mortalidade, taxa de sobrevivência e 

duração do período de reabilitação. Relacionou-se ainda, o sucesso de 

reabilitação das tartarugas marinhas com as causas da sua admissão 

salientando casos particulares detectados e comparando os resultados obtidos 

neste estudo com os resultados de outras regiões geográficas. Entre 2006 e 

2019 foram registradas 45 tartarugas marinhas arrojadas vivas ao longo da 

costa portuguesa das espécies Caretta caretta (73%), Dermochelys coriacea 

(16%), Chelonia mydas (7%) e Lepidochelys kempii (4%). Os animais foram 

categorizados de acordo com a causa primária de entrada nomeadamente 

captura acidental, doenças infecciosas, outras causas (cold stunning, 

buoyancy disorder, má nutrição ou traumatismo) e desconhecido. Houve uma 

maior admissão de tartarugas marinhas nos centros de reabilitação durante a 

primavera e o verão, respetivamente 36% e 31%. Verificou-se que no 2º 

período de 2011 a 2014 tivemos quase 50% do total de admissões. 

Considerando todas as tartarugas marinhas deste estudo, cerca de 60% foram 

admitidas por causas relacionadas com a captura acidental. Este estudo 

indicou que 75% dos animais que morreram foi devido a doenças. A média de 

tempo em reabilitação para as tartarugas que morreram foi de 99 dias ± DP 

181 dias e a média de tempo para as tartarugas sobreviventes foi de 355 dias 

± DP 588 dias. As tartarugas marinhas admitidas devido à captura acidental 

foram as que passaram mais tempo em reabilitação até a morte. A taxa de 

sobrevivência das tartarugas marinhas admitidas foi de 73% e a taxa de 

mortalidade foi de 27%. As autoridades marítimas corresponderam à 32% do 

total de recolhas de tartarugas marinhas arrojadas nos últimos 14 anos. No 

nosso estudo 82% das tartarugas marinhas reabilitadas receberam algum tipo 

de marcação antes de serem libertadas. O número baixo de amostras permitiu 

um tratamento estatístico muito básico. Embora os dados sejam indicativos, 

serão necessários mais casos de entrada nos centros de reabilitação em 

Portugal para podermos tirar conclusões mais robustas.  

A reabilitação em si não tem conseguido recuperar as populações de 

tartarugas marinhas, no entanto podemos considerá-la uma ferramenta útil na 

conservação das tartarugas marinhas tendo em vista sua capacidade de 

mobilizar a sociedade e promover a conscientização de como as ações 

antropogênicas têm consequências diretas na vida dos animais marinhos. A 

pesca e as políticas de proteção marinha devem compartilhar de um mesmo 

objetivo: alcançar um desenvolvimento sustentável através da manutenção de 

uma economia produtiva que respeite a biodiversidade. 
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abstract 

 
In mainland Portugal, sea turtles are one of the marine megafauna groups most 

threatened by human activities. Efforts in collecting dead and live marine 

animals have been increasing little by little in the most diverse countries, 

including Portugal. The recovery of stranded animals contributes not only to 

animal welfare, but also provides an increase in scientific knowledge of general 

biology, physiology and anatomy of stranded species. In addition, during 

rehabilitation, it is possible to perceive other factors such as the pathologies 

involved, exposure to pollutants and even allows monitoring the status of a 

population. 

The present study focuses on the analysis of the stranding causes of four 

species of sea turtles admitted to the Marine Animal Rehabilitation Centers 

CRAM-Quiaios and CRAM-Ecomare, during a period from 2006 to 2019 as well 

as the mortality rate, survival, and duration of the rehabilitation period. The 

success of rehabilitation of sea turtles was also related to the causes of their 

admission, highlighting particular cases detected and comparing the results 

obtained in this study with the results of other geographic regions. Between 

2006 and 2019, 45 live stranded sea turtles were recorded along the 

Portuguese coast of the species Caretta caretta (73%), Dermochelys coriacea 

(16%), Chelonia mydas (7%) and Lepidochelys kempii (4%). The animals were 

categorized according to the primary cause of entry, namely accidental capture, 

infectious diseases, other causes (cold stunning, buoyancy disorder, 

malnutrition or trauma) and unknown. There was a greater admission of sea 

turtles in the rehabilitation centers during the spring and summer, respectively 

36% and 31%. It was found that in the 2nd period from 2011 to 2014 we had 

almost 50% of the total admissions. Considering all sea turtles in this study, 

about 60% were admitted for causes related to accidental capture. This study 

indicated that 75% of the animals that died were associated to disease. The 

average time in rehabilitation for turtles that died was 99 days ± SD 181 days 

and the average time for surviving turtles was 355 days ± SD 588 days. Sea 

turtles admitted due to accidental capture were the ones who spent the most 

time in rehabilitation until death. The survival rate of admitted sea turtles was 

73% and the mortality rate was 27%. Maritime authorities accounted for 32% of 

the total collection of stranded sea turtles in the last 14 years. In our study 82% 

of rehabilitated sea turtles received some type of marking before being 

released. The low number of samples allowed a basic statistical treatment. 

Although the data is indicative, more cases of admission into rehabilitation 

centers in Portugal will be needed to be able to draw more robust conclusions.  

Rehabilitation itself has not been able to recover sea turtle populations, 

however we can consider it a useful tool in the conservation of sea turtles in 

view of their ability to mobilize society and promote awareness of how 

anthropogenic actions have direct consequences on the marine animals’ life. 

Fisheries and marine protection policies must share the same objective: to 

achieve sustainable development by maintaining a productive economy that 

respects biodiversity. 
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1 An Overview of Sea Turtles admitted to Rehabilitation Programs in Portugal 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO GERAL 

 

O oceano é uma parte fundamental do nosso planeta e fornece componentes essenciais 
para os seres humanos e para o meio ambiente que nos sustenta. Mais de 2,8 bilhões de pessoas 
vivem a 100 quilômetros da costa e destas, quase 700 milhões vivem a menos de dez metros 
acima do nível do mar. Com a urbanização acelerada a tendência é que haja mais megacidades 
costeiras nos próximos anos. As zonas costeiras permitem o rápido crescimento econômico 
obtido principalmente através da exploração insustentável de muitos recursos marinhos. O 
problema desta exploração desenfreada reside no facto de que os estoques e os habitats 
marinhos não conseguem regenerar-se na mesma proporção, e como resultado vê-se uma 
degradação generalizada do ecossistema, além da perda de habitat e biodiversidade (Bradly & 
Moorhouse, 2015).   

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2018 a população total de Portugal 
foi estimada em 10.276.617 milhões de habitantes (INE, 2019). Deste total, cerca de 1,2 milhões 
de habitantes vivem próximos a costa. Este número aumentou em torno de 68% entre 1970 e 
2011 e a tendência é crescer ainda mais (Garcia, 2012). Em 2017 a FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) informou que a produção global de peixe, moluscos, 
crustáceos e outros animais aquáticos está em crescimento e atingiu 172,6 milhões de toneladas 
em 2017, tendo um crescimento de 4,1% quando comparado ao ano anterior. Deste valor, 92,5 
milhões de toneladas provêm da captura direta, um aumento de 3,5% em relação a 2016 (FAO, 
2019). Em novembro de 2019 o volume de capturas de pescado em Portugal aumentou 42,2%, 
sendo 26,6% maior do que em outubro (INE, 2020). Estes valores mostram o quão dependente 
o ser humano é dos serviços fornecidos pelos mares e o quão imprudente tem sido a sua 
exploração. 

Até recentemente, muito pouco do oceano tem sido monitorado ou protegido, as 
autoridades políticas demonstravam um baixo envolvimento em ações ambientais, sendo que 
os habitats costeiros continuam pouco a pouco a desaparecer e a maioria dos estoques de peixes 
está sob pressão. Acrescenta-se a isto a expansão de espécies invasoras, aumento das zonas de 
hipóxia, acidificação dos oceanos e o aumento do nível do mar, tornando insustentáveis os 
desafios que o oceano tem de enfrentar (Bradly & Moorhouse, 2015). É vital a definição de 
prioridades consistentes e flexíveis por parte dos países onde os recursos de conservação são 
limitados e as metas são diversas, definir um foco é de extrema importância para espécies que 
apresentam populações distribuídas geograficamente na maioria dos oceanos e que por isso 
estão sujeitas a múltiplas ameaças, sejam em escala espacial ou temporal (Wallace et al., 2011). 

 

1.1 Conservação e Biodiversidade  
 

A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da 
Natureza foi criada em 1964 e é considerada mundialmente a fonte de informações mais 
abrangente quanto ao status global de conservação de espécies de animais, fungos e plantas. 
Seus objetivos vão além do simples catalogar de espécies sendo principalmente um indicador 
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crítico da saúde da biodiversidade do mundo. É uma ferramenta pujante quando se trata de 
informar e dinamizar ações de conservação da biodiversidade e mudanças de políticas, sendo 
primordial para proteção dos recursos naturais e das espécies (IUCN, 2020). 

De acordo com a Lista Vermelha criada pela IUCN, os critérios para avaliar o risco de 
extinção de uma espécie devem basear-se nas variações entre a capacidade de recuperação da 
espécie diante da frequência e persistência das ameaças que conduzem ao seu declínio. Tendo 
isto em vista, alguns critérios são considerados de maior importância para espécies com 
tamanho populacional pequeno já que possuem um alto risco de extinção. A IUCN classifica as 
espécies listadas em oito níveis: extinta (EX), extinta no meio selvagem (EW), criticamente em 
perigo (CR), ameaçada (EN), vulnerável (VU), quase ameaçada (NT), menos preocupante (LC) e 
dados insuficientes (DD). Até o momento cerca de 112.400 mil espécies já estão catalogadas na 
lista da IUCN (IUCN, 2020). 

Sabe-se que um dos grupos mais impactados pelas diversas atividades antropogênicas 
são os grandes vertebrados marinhos (Polidoro et al., 2012). Estes animais são conhecidos pelos 
seus hábitos de vida complexos, podendo percorrer longas distâncias transoceânicas, além de 
utilizarem diferentes habitats durante todo o ciclo de vida (Bolten, 2003). No caso das tartarugas 
marinhas a distribuição geográfica é global, apresentando variações intraespecíficas nos 
tamanhos e nas tendências da população, bem como na reprodução e morfologia (Wallace et 
al., 2010, 2011). Por exemplo, no oceano Pacífico Oriental, Polidoro et al. (2012) reportaram que 
as tartarugas marinhas correspondem a maior proporção de espécies ameaçadas nessa região, 
com todas as cinco espécies presentes listadas nas categorias de criticamente em perigo (CR), 
ameaçada (EN) e vulnerável (VU). Também em Portugal Continental, as tartarugas marinhas são 
um dos grupos da megafauna marinha mais ameaçados pelas atividades humanas (Nicolau, 
2017a). 

 

1.1.1 Unidades de gestão regionais 
 

O grupo de especialistas em tartarugas marinhas da IUCN definiu em agosto de 2005 um 
conjunto de 5 ameaças que estão presentes (em maior ou menor frequência) em todas as 
regiões do planeta onde estes animais ocorrem e que tendem a resultar no declínio, na extinção 
local e/ou impedir a recuperação de tartarugas marinhas. Sendo assim, a matriz de ameaças 
baseou-se nestes 5 problemas considerados mais expressivos, nomeadamente a captura 
acessória de pesca, a captura direta, a poluição e patógenos, o desenvolvimento costeiro e a 
mudança climática (Mast et al., 2009).  

Em agosto de 2008 e setembro de 2009 foram realizadas duas reuniões entre o grupo 
de especialistas em tartarugas marinhas da IUCN e especialistas de várias outras nacionalidades 
com o objetivo primordial de desenvolver um método de avaliar e priorizar o status de 
conservação das populações de tartarugas marinhas presentes no planeta. Deste trabalho, 
Wallace et al. (2010) compilaram dados e georreferenciaram as informações disponíveis sobre 
a biogeografia das tartarugas marinhas, incluindo os locais de desova, estoques genéticos e 
distribuição geográfica baseada em monitoramento com o objetivo de desenvolver as RMUs, 
unidades de gestão regionais. É importante perceber que as RMUs foram criadas não só com 
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base nos locais de nidificação em uma região, mas integram ainda informações genéticas, 
ecológicas e comportamentais para distinguir segmentos populacionais, permitindo assim, a sua 
aplicação em questões apropriadas de gestão regional (Mast et al., 2005). A análise do ADN 
biparental indica que há uma conexão entre as colônias nidificantes regionais mediada pelo 
fluxo de genes dos machos, uma vez que eles não restringem sua área de reprodução apenas as 
áreas ancestrais, havendo assim uma troca genética entre uma ou mais populações (Bowen et 
al., 2005; Karl et al., 1992). Para as sete espécies existentes foram identificadas 58 RMUs, sendo 
que destas, 17 RMUs são de tartaruga verde, 10 RMUs de tartaruga comum em contraste com 
apenas uma RMU identificada para a tartaruga de Kemp (Wallace et al., 2010).  

Os critérios para classificação de RMUs foram discutidos e avaliados a partir da 
comparação e organização em termos de prioridades de conservação, duas matrizes de critérios 
foram elaboradas para esta avaliação: uma matriz de “status da população” e uma matriz de 
“grau de ameaças” (Mast et al., 2009). O status de conservação das populações de tartarugas 
marinhas baseou-se na atribuição de uma pontuação semiquantitativa a partir destes critérios 
e estas pontuações gerais foram utilizadas para plotar todas as RMUs em contínuos de baixo a 
alto risco e ameaças de baixa a alta (classificadas a partir da presença direta ou indireta dos 
impactos antropogênicos). Estes status permitem a comparação do estado de conservação entre 
todas as RMUs e ainda dentro e entre as espécies. Os resultados indicam que dois terços de 
todas as RMUs receberam status de “Elevada Ameaça”, 19 das 58 RMUs receberam status de 
“Alto Risco – Elevada Ameaça” o que revela que estas dezanoves populações encontram-se em 
declínio de abundância e simultaneamente estão sujeitas a um elevado número de ameaças 
(Wallace et al., 2011) 

 

1.1.2 Características gerais das tartarugas marinhas 
 

As tartarugas marinhas apresentam crescimento lento e grande longevidade (Bolten, 
2003). Estes répteis marinhos evoluíram das tartarugas terrestres e com isto mantiveram 
algumas características em comum com seus antepassados, nomeadamente a respiração 
pulmonar e a necessidade de incubar os ovos em ninhos, enquanto uma das principais 
diferenças reside no facto de que são animais ativos e rápidos dentro de água (Dellinger, 2010). 
As estruturas populacionais destes animais são complexas, as fêmeas são fiéis ao sítio de desova 
e os machos são os responsáveis pelo fluxo gênico dentro e entre as populações, tendo isto em 
vista, a sobreposição das populações durante as migrações e em habitats de desenvolvimento é 
algo frequente (Bolten, 2003; Bowen & Karl, 2007; Dellinger, 2010). 

No geral, o ciclo de vida destes animais pode ser dividido em sete fases preponderantes: 
tendo início na incubação e o desenvolvimento embrionário (Fase de incubação), seguido da 
eclosão dos ovos (Fase de eclosão), o afloramento dos recém nascidos do ninho e sua corrida 
até o mar (Fase de emersão), os primeiros dias ou semanas no mar até finalizar a reserva de 
vitelo (Fase de dependência vitelina), a fase juvenil pelágica, a fase juvenil bentônica e por fim, 
a fase adulta (Dellinger, 2010) (Figura 1.1). 

Conforme descrito por Bolten (2003), após a fase de emersão as tartarugas marinhas 
embarcam em um dos três padrões básicos de desenvolvimento no decorrer dos seus ciclos de 
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vida, nomeadamente o desenvolvimento completo nas zonas neríticas (Tipo 1), o 
desenvolvimento juvenil precoce nas zonas oceânicas e o desenvolvimento juvenil tardio nas 
zonas neríticas (Tipo 2), e o desenvolvimento completo nas zonas oceânicas (Tipo 3). Estudos 
demonstraram que a dispersão oceânica ocorre a partir da combinação de movimentos passivos 
e ativos além da utilização de pistas de navegação geomagnéticas (Lohmann et al., 2001; Luschi 
et al., 2003; Putman & Mansfield, 2015; Briscoe et al., 2016). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Ciclo de vida esquematizado da tartaruga marinha. As espécies seguem o mesmo padrão, 
porém com o período de cada fase distinto. Fonte: https://oesta.do/1zYZHom. 

 

Atualmente são conhecidas duas famílias de tartarugas marinhas onde encontram-se 
inseridas as únicas sete espécies de tartarugas marinhas ainda existentes.  A tartaruga comum, 
Caretta caretta (Linnaeus, 1758); a tartaruga oliva, Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829); a 
tartaruga de Kemp, Lepidochelys kempii (Garman, 1880); a tartaruga de pente, Eretmochelys 
imbricata (Linnaeus, 1766); a tartaruga verde, Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) e a tartaruga 
australiana, Natator depressus (Garman, 1880). Essas tartarugas pertencem à família 
Cheloniidae, e existe ainda uma única espécie representante da família Dermochelyidae, a 
tartaruga de couro, Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) (Figura 1.2). Em águas portuguesas a 
presença de tartarugas marinhas pode ser atribuída basicamente à fase do ciclo de vida do 
animal em alto mar, seja no estágio pelágico ou no nerítico. Das sete espécies existentes 
atualmente, cinco ocorrem em águas Atlânticas Europeias e portuguesas, nomeadamente a 
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tartaruga comum, a tartaruga de couro, a tartaruga verde, a tartaruga de Kemp e a tartaruga de 
pente (Nicolau, 2017a).  

 

Figura 1.2 – Espécies de tartarugas marinhas que existem atualmente. A: Tartaruga comum, Caretta 
caretta. B: Tartaruga verde, Chelonia mydas. C: Tartaruga de couro, Dermochelys coriacea. D: Tartaruga 
de pente, Eretmochelys imbricata. E: Tartaruga oliva, Lepidochelys olivacea. F: Tartaruga de Kemp, 
Lepidochelys kempii G: Tartaruga australiana, Natator depressus. Adaptado de www.tartanet.it. 

 

A tartaruga comum em especial e algumas outras espécies, como a tartaruga de Kemp, 
vivem em alto mar como juvenis pelágicos em seus primeiros anos de vida, retornando 
posteriormente às zonas costeiras até atingirem a maturidade sexual. Com exceção da tartaruga 
de couro que apresenta um padrão de ciclo de vida do Tipo 3 e que normalmente só ocorre em 
Portugal no estado adulto, a maior parte das tartarugas marinhas encontradas em águas 
lusitanas são juvenis que ainda não atingiram a maturidade sexual (Dellinger, 2010). Em Portugal 
as duas espécies mais frequentes são a tartaruga comum e a tartaruga de couro (Dellinger, 2010; 
Nicolau et al., 2016b, 2017a), no entanto há registos de ocorrências recentes de outras duas 
espécies consideradas raras em águas continentais portuguesas, a tartaruga de Kemp e a 
tartaruga verde.  

1.1.3 Tartarugas marinhas em Portugal 

1.1.3.1 Tartaruga comum 
  

Em 1863, Bocage foi um dos primeiros autores que descreveu e identificou as espécies 
de tartarugas que eram avistadas em Portugal, nesta época o autor citou a Caretta caretta como 
sendo uma espécie frequente na costa portuguesa (Dellinger, 2010). A tartaruga comum 
pertence à família Cheloniidae e é uma das espécies de tartaruga marinha com a distribuição 
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geográfica mais ampla de todas, estando presente em todos os oceanos (compilado em Nicolau, 
2017a). As tartarugas comuns tornaram-se uma das espécies de tartarugas marinhas exemplo a 
partir dos trabalhos realizados ao longo de décadas no Oceano Atlântico, revelando conceitos 
cruciais como a dispersão oceânica e as conexões migratórias, a natureza dos “anos perdidos” e 
a importância relativa de diferentes estágios da vida para o crescimento da população. O oceano 
Atlântico possui a maior população de tartarugas comuns de todo o planeta sendo considerado 
uma fonte para a ciência da conservação de tartarugas marinhas (Ceriani et al., 2019).  

A carapaça destes animais possui uma largura que representa de 76% a 86% do seu 
comprimento e sua cabeça é proporcionalmente grande, dotada de dois pares de escamas pré-
frontais bem como um bico córneo bem resistente (Dellinger, 2010). Esses organismos não são 
exigentes quanto aos seus hábitos de vida, apresentando uma dieta generalista e oportunista 
de acordo com o tipo de alimento mais abundante ou mais facilmente disponível (Nicolau, 
2017a), sua dieta é satisfeita por presas que variam ao longo de muitos filos, desde os 
invertebrados gelatinosos do filo Cnidaria, até invertebrados mais robustos e duros como o 
caranguejo pilado pertencente ao filo Arthropoda (Nicolau, 2017a,b, Ceriani et al., 2019). As 
tartarugas comuns apresentam hábitos generalistas também no meio em que vivem (Figura 1.3), 
estando distribuídas desde estuários e águas rasas costeiras (adultos e juvenis bentónicos) até 
águas oceânicas em alto mar (juvenis pelágicos) (Ceriani et al., 2019) sendo a única espécie da 
família Cheloniidae encontrada também em águas mais temperadas (Dellinger, 2010). 

Uma análise das RMU’s identificadas por Wallace et al. (2010), indica que coabitam 
tartarugas comuns das populações do Atlântico Noroeste, Atlântico Nordeste e do 
Mediterrâneo nas águas europeias, no entanto com base em estudos genéticos verificou-se que 
a maior parte dos indivíduos aqui presentes pertencem às colônias do Atlântico Noroeste 
(Monzón-Arguello et al., 2009). A maior abundância de ninhos de tartarugas comuns encontra-
se na costa da Florida havendo sítios de desova também no restante sudeste dos Estados 
Unidos; na península de Yucatán no México; em Sergipe e no norte da Bahia, no Brasil; e no 
arquipélago de Cabo Verde, na África Ocidental (Ceriani et al., 2019). Em Portugal, é comum 
encontrar essas tartarugas no estágio de juvenis pelágicos onde utilizam as águas portuguesas 
como zonas de alimentação e desenvolvimento. A tartaruga comum é considerada um visitante 
regular na costa sul do Algarve (Carreras et al., 2006). Segundo um estudo realizado por Nicolau 
et al. (2016b) a região sul de Portugal é considerada um importante hotspot para os juvenis 
neríticos ou que estejam em fase de transição. A análise das causas de arrojamento de 
tartarugas comuns indica que a mortalidade devido a problemas antropogênicos, 
nomeadamente a pesca artesanal costeira aumenta os riscos de letalidade desta espécie 
(Nicolau et al., 2016b). 



 
7 An Overview of Sea Turtles admitted to Rehabilitation Programs in Portugal 

 

Figura 1.3 -Distribuição geográfica da tartaruga comum. Fonte: OBIS-SEAMAP: The World Data Center for 
Marine Mammal, Sea Bird, and Sea Turtle Distributions 2015. Caretta caretta. The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2019-3 

1.1.3.2 Tartaruga verde 
 

A tartaruga-verde foi descrita primeiramente como Testudo mydas, porém atualmente 
é considerada a última espécie do gênero Chelonia (Gaffney & Meylan, 1988). A tartaruga verde 
é a espécie mais perseguida e utilizada para consumo humano (Dellinger, 2010), estudos 
estimam que cerca de 42.000 mil tartarugas marinhas são capturadas todos os anos, sendo que 
destas, 80% são tartarugas verdes (Humber et al., 2014). Infelizmente, a colheita de ovos e a 
captura de juvenis e adultos de áreas de forrageamento continua legal em vários países mesmo 
a espécie estando em declínio substancial e classificada como “Ameaçada” pela Lista Vermelha 
de Espécies Ameaçadas (Seminoff, 2004).  

A carapaça dos adultos tem formato oval com aspecto suave e liso, a cabeça deste 
animal é relativamente modesta apresentando um par de escudos pré-frontais alargados que as 
distingue das outras tartarugas que frequentam as águas europeias. As tartarugas verdes são 
encontradas principalmente em águas tropicais e, em menor grau em águas subtropicais (Figura 
1.4) (Dellinger, 2010). Das sete espécies de tartarugas marinhas essa é a única com hábito 
herbívoro, alimentando-se principalmente das ervas marinhas e das algas, o que ajuda na 
manutenção dos leitos de ervas marinhas e torna-os mais produtivos. São animais que migram 
longas distâncias entre áreas de alimentação e as praias de onde nasceram (WWF, 2020) e 
possuem uma fase pelágica considerada curta, com a idade de maturidade alcançada mais 
tardiamente quando comparada com as outras espécies de tartarugas marinhas, com valores 
registados acima dos 30 anos (Dellinger, 2010). 

Baseado na identificação de 17 estoques genéticos desta espécie e o facto de os 27 sítios 
de nidificação estarem separados por mais de 500 km de distância, Wallace et al. (2010) pôde 
concluir que atualmente existem 17 RMUs para a tartaruga verde, sendo essas subpopulações 
distintas geneticamente e isoladas fisicamente de acordo com as suas zonas de nidificação 
(Wallace, 2010). Segundo estudos realizados recentemente por Bjorndal et al. (2019) a partir do 
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uso de modelagem de regressão distributiva, mostraram que ao longo dos anos houve uma 
diminuição consistente no crescimento destes animais, o que estava relativamente estável até 
meados dos anos 90. O efeito do ano no crescimento pode ser considerado uma variável 
importante que reflete as influências ambientais realmente experimentadas pelas tartarugas 
verdes (Bjorndal et al., 2019). Essa espécie é considerada ocasional no território português e a 
origem geográfica dessas tartarugas não é muito bem conhecida, sendo especulada a partir da 
análise do tamanho das colónias de nidificação do Atlântico, sua distância a Portugal e a direção 
das correntes oceânicas (Dellinger, 2010).  

Um estudo mais recente realizado por Mestre et al. (2014) forneceu informações sobre 
os movimentos e comportamentos de duas tartarugas verdes libertadas após prolongados anos 
em reabilitação no Centro de Reabilitação Porto de Abrigo (Albufeira, Portugal). O rastreamento 
por satélite durou em média 688 dias e nesse tempo foram analisados ainda vários parâmetros 
como a temperatura de superfície da água (SST), características oceânicas e a concentração de 
clorofila-α. Em ambas as tartarugas observou-se movimentos costeiros e preferência por águas 
rasas, o que pode ser considerado uma estratégia para otimizar a alimentação, no entanto uma 
das tartarugas verdes após passar um tempo a forragear na costa africana cruzou o oceano 
Atlântico em direção à costa nordeste do Brasil enquanto a outra permaneceu na costa da 
Mauritânia (Mestre et al., 2014). Esses movimentos direcionados podem ser um indício de que 
as tartarugas verdes conseguiram retornar as suas zonas de nidificação mesmo após um longo 
período em cativeiro. 

 

Figura 1.4 – Distribuição geográfica da tartaruga verde. Fonte: Marine Turtle Red List Authority 2004. 
Chelonia mydas. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3 

1.1.3.3 Tartaruga de Kemp 
  

Em 1880 o naturalista Samuel Garman distinguiu a tartaruga de Kemp como uma nova 
espécie, não sendo a mesma que a tartaruga oliva (L. olivaceae) como antes pensavam devido 
às semelhanças entre as duas, porém ambas estão inseridas dentro do mesmo gênero 
Lepidochelys (Dellinger, 2010). As tartarugas de Kemp estão “criticamente ameaçadas” de 
acordo com a Lista Vermelha da IUCN (Wibbels & Bevan, 2019) e é considerada a mais rara das 
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sete espécies de tartarugas marinhas (Dellinger, 2010), A análise de uma variedade de métricas 
pode fornecer informações sobre o tamanho e a dinâmica de uma população, por exemplo, o 
número de ninhos por ano é considerado uma métrica para estimar o tamanho da população 
adulta, no caso da tartaruga de Kemp calcula-se que há atualmente na natureza apenas 22.341 
espécimes (IUCN, 2020).  

 Além de serem as mais raras, a tartaruga de Kemp é a menor dentre todas tartarugas 
marinhas, com comprimento entre 55 a 75 cm e peso entre 30 e 50 kg. Sua carapaça apresenta 
um formato aproximadamente arredondado com uma largura correspondente a 95% do 
comprimento e com uma cabeça grande provida de mandíbulas fortes (Márquez, 1994; 
Dellinger, 2010). Os indivíduos dessa espécie vivem solitários a maior parte da vida, 
encontrando-se exceto para acasalar e nidificar. A distribuição geográfica dessa tartaruga é uma 
das mais restritas, com os adultos habitando apenas o Golfo do México e apenas uma praia de 
nidificação à oeste do Golfo é conhecida. Já os juvenis também podem ser avistados em águas 
atlânticas mais temperadas como a costa dos Estados Unidos (Figura 1.5) (Márquez, 1994; 
Collard & Ogren, 1990; Dellinger, 2010). No entanto, em Portugal os registos de arrojamentos 
são considerados regulares, bem como nas costas de outros países europeus (Bolten & Martins, 
1990) sendo que há registos destes animais tanto em Portugal como nas costas do Atlântico 
Norte em França, Espanha e Inglaterra (Nicolau et al., 2017a). 

 Wallace et al. (2010) conseguiu identificar apenas uma única RMU para esta espécie e 
como não há dados suficientes sobre os estoques genéticos presumiu-se que todos os indivíduos 
fazem parte de um mesmo estoque e de uma exclusiva unidade de gestão regional (Wallace et 
al., 2010). Essa única RMU do Oceano Atlântico Noroeste está categorizada como “Alto risco – 
Baixa Ameaça” o que indica geralmente que a população está em declínio e com baixa 
diversidade, tornando-as mais suscetíveis aos riscos de extinção principalmente se os impactos 
das ameaças aumentarem em gravidade (Wallace et al., 2011). É importante destacar que essa 
espécie, mesmo com apenas uma RMU identificada, não faz parte da categoria de conservação 
mais urgente.  

 

Figura 1.5 – Distribuição geográfica da tartaruga de Kemp. Fonte: IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group 
2019. Lepidochelys kempii. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3 
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1.1.3.4 Tartaruga de couro 
  

A tartaruga de couro foi descrita pela primeira vez em 1761 pelo naturalista Domenico 
Vandelli que usou como base um espécime de Pádua (Dellinger, 2010). Atualmente, é a única 
espécie que restou da família Dermochelydae (Moody, 1997) e é considerada a maior espécie 
de tartaruga marinha do mundo. Eckert e Luginbuhl (1988) reportaram um espécime adulto com 
cerca de 916 kg tornando assim a tartaruga de couro o réptil vivo mais pesado do mundo (Eckert 
& Luginbuhl, 1988). A análise cronológica de esqueletos de tartarugas de couro indicou que 
estes animais apresentam o crescimento mais rápido entre todas as espécies de tartarugas 
marinhas, isso implica em uma taxa metabólica acelerada e uma eficiência digestiva e de 
assimilação maior quando comparada às demais espécies (Zug & Parham, 1996).  

 A tartaruga de couro apresenta uma carapaça fusiforme com uma largura equivalente à 
metade do comprimento do animal, sendo esta revestida por uma pele coriácea oleosa e grossa 
e desprovida de escamas na fase adulta. Além de sua carapaça singular, essa espécie distingue-
se pela sua coloração particularmente negra com manchas esbranquiçadas, bem como uma 
cabeça relativamente pequena (Dellinger, 2010) se comparada com o tamanho do animal, este 
podendo variar de 132 – 256 cm (Zug & Parham, 1996). O bico córneo dessa tartaruga é fino e 
afiado assimilando-se a um W quando visto frontalmente (Dellinger, 2010) sendo bem adaptado 
ao seu hábito alimentar quase que exclusivo de medusas. O desenvolvimento desses animais 
dá-se totalmente em ambientes pelágicos, tanto na fase juvenil quanto na fase adulta, sendo 
que só migram para zonas costeiras na época de reprodução e desova (Bleakney, 1965; den 
Hartog & van Nierop, 1984; Grant & Ferrell, 1993; James & Herman, 2001; Dellinger, 2010). 

 Estudos realizados por telemetria de satélite indicam que as longas migrações realizadas 
pelas tartarugas de couro são fortemente influenciadas por correntes oceânicas, porém a 
direção da sua natação não está diretamente ligada a direção das correntes, indicando que estas 
se movimentam de forma passiva e ativa nas águas pelágicas (Galli et al., 2012). A tartaruga de 
couro é considerada o réptil com a mais ampla distribuição global (Figura 1.6), uma vez que 
utiliza praias tropicais de águas quentes na época de nidificação e migram para latitudes mais 
elevadas e de águas frias para forrageamento (Márquez, 1994; Dellinger, 2010). Em águas 
portuguesas é a segunda espécie mais comum, sendo mais frequente em Portugal Continental 
do que nas ilhas (Dellinger, 2010).  

De acordo com as RMUs descritas por Wallace et al. (2010) apenas existem indivíduos 
da população de tartarugas de couro do Atlântico Noroeste em águas portuguesas, sendo que 
de acordo com o ranking criado pela IUCN esta unidade de gestão é classificada como “Baixo 
Risco – Baixa Ameaça” o que significa que em teoria a população se encontra estável em temos 
de abundância e ao mesmo tempo sujeita a uma quantidade moderada de ameaças (Wallace et 
al., 2011; Nicolau, 2017a). No entanto, na prática é possível perceber que o aumento do esforço 
de pesca pelágica bem como o aprimoramento de técnicas e de equipamentos ao longo das 
décadas, tem causado um aumento de arrojamentos em relação a períodos mais antigos 
(Dellinger, 2010).  

Salienta-se ainda a poluição marinha como uma causa igualmente importante no 
declínio desses animais, uma vez que devido à similaridade entre alguns itens de lixo (p.e. sacos 
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plásticos) e as suas presas naturais, a interação entre as tartarugas de couro e o lixo marinho é 
relativamente frequente (Schuyler et al., 2014; Nicolau, 2016b). Sabe-se ainda que a taxa de 
sucesso de eclosão dos ovos de algumas populações de tartarugas de couro é a menor dentre 
todas as espécies de tartarugas marinhas, sendo que esta espécie apresenta um alto ratio de 
mortalidade durante os primórdios do desenvolvimento (fase embrionária e filhotes recém-
eclodidos) devido a patologias como broncopneumonia, degeneração e necrose do músculo 
esquelético, e degeneração tubular renal (Choi et al., 2020). 

Figura 1.6 – Distribuição geográfica da tartaruga de couro. Fonte: International Union for Conservation of 
Nature (IUCN) 2013. Dermochelys coriacea. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3 

 

1.2 As principais ameaças definidas pela IUCN  
 

A ação antropogênica tem levado ao declínio populacional de muitas espécies, é 
evidente que a taxa de extinção está acelerando-se e mais de 99% das extinções da Era moderna 
podem ser atribuídas à ação humana. A poluição ambiental elimina muitas espécies encontradas 
em comunidades biológicas ainda que a estrutura da comunidade não esteja aparentemente 
perturbada (Primack & Rodrigues, 2001). Dentre as diversas ameaças às quais as tartarugas 
marinhas estão sujeitas, os especialistas da IUCN selecionaram as cinco principais que têm 
demonstrado, de acordo com estudos, serem as causas primárias do declínio global das 
populações de tartarugas marinhas. Estas ameaças são: a captura acessória de pesca (não 
intencional), a captura direta (intencional), a poluição e patógenos, o desenvolvimento costeiro 
e a mudança climática (Mast et al., 2009). 

Captura não intencional 

 O tempo que é necessário para a travessia em oceano aberto e o facto destes animais 
altamente migratórios levarem anos a décadas nos habitats pelágicos torna-os vulneráveis às 
ameaças antropogênicas, em particular pela pesca acessória (Howell et al., 2008). Embora 
muitas tartarugas sejam libertadas pelos próprios pescadores assim que percebem a captura 
acidental, estima-se que aproximadamente 15% a 50% delas acabam por morrer devido as 



 
12 An Overview of Sea Turtles admitted to Rehabilitation Programs in Portugal 

lesões provocadas pelos anzóis e linhas monofilamentosas (Lizana & Barbadillo, 1997; Óros et 
al., 2016). Uma análise estatística da proporção de tartarugas marinhas recebidas nos centros 
de reabilitação das Ilhas Canárias, indicou que 50,81% dos casos deveu-se ao emaranhamento 
em redes de pesca ou em materiais flutuantes, tendo sido esta, a principal causa de admissão 
de tartarugas marinhas daquela região (Óros et al., 2016). Segundo Lewison et al. (2004), dentre 
as diversas artes de pesca as que apresentam maior impacto às populações de tartarugas 
marinhas são o arrasto de fundo, o palangre de superfície e as redes de emalhar, sendo que o 
palangre de superfície é considerado o que mais captura tartarugas marinhas acidentalmente e 
estatisticamente as tartarugas comuns e as tartarugas de couro são as espécies mais ameaçadas 
por esta arte.  

Captura intencional 

 Define-se por captura intencional a utilização direta de tartarugas ou de seus ovos para 
o consumo humano ou para a comercialização (Wallace et al., 2011). A maioria das zonas de 
nidificação presentes no Atlântico apresentam alguma legislação de proteção dos ovos de 
tartarugas marinhas contra a caça furtiva, no entanto as ameaças aos ninhos e filhotes 
emergentes são habituais (Ceriani et al., 2019).  Em muitos países a captura intencional de 
tartarugas marinhas é considerada uma atividade ilegal, porém em vários países do Indo Pacífico 
e do Caribe ainda é uma prática comum a captura destes animais (Humber et al., 2014). Os 
motivos para que ainda haja o consumo de tartarugas marinhas são diversos, variando entre as 
dificuldades econômicas de países em desenvolvimento, sendo a utilização destes animais na 
alimentação como única forma de subsistência, bem como questões culturais e históricas, como 
por exemplo sua utilização para manufaturar acessórios decorativos ou como elementos 
afrodisíacos (Campbell, 2013). Estima-se que cerca de 2 milhões de tartarugas marinhas foram 
capturadas intencionalmente desde 1980 sendo este um fator com grande potencial de 
influência na dinâmica das populações destes grandes vertebrados (Humber et al., 2014). 

A Poluição e os Patógenos 

Há muitos anos que os oceanos estão a ser utilizados como esgoto a céu aberto para o 
descarte de lixos industriais e residenciais. A poluição da água por elementos orgânicos e 
inorgânicos, nomeadamente os pesticidas, herbicidas, derramamento de óleo, lixos industriais 
com elevadas concentrações de químicos ou metais pesados (como o mercúrio, zinco e o 
chumbo sendo os mais frequentes) e outros resíduos sólidos descartados indevidamente têm 
afetado muitos organismos que dependem da vida aquática. Os produtos químicos, mesmo 
quando em baixas concentrações podem bioacumular nos organismos aquáticos, resultando em 
níveis letais (Primack & Rodrigues, 2001). Essa categoria de ameaça compreende a poluição 
(química, luminosa etc.) e detritos que possam entrar em contacto com as tartarugas marinhas, 
quer seja por ingestão de lixo sólido como os plásticos (Nicolau, 2016a), quer seja por 
emaranhamento (palangre, redes de emalhar) em artes de pesca (Nicolau, 2016b) tornando-os 
mais suscetíveis a infecções (Wallace et al., 2011). As tartarugas marinhas são consideradas um 
dos primeiros taxa a se relatar a ingestão de detritos plásticos, muitas vezes devido à 
semelhança com o seu alimento natural. Estima-se que há uma probabilidade de 50% de 
mortalidade em tartarugas que tenham cerca de 14 pedaços de plásticos no trato digestivo 
(Wilcox et al., 2018). Pode-se dizer que atribuir a mortalidade dos animais marinhos à ingestão 
ou emaranhamento de plástico é complexo e desafiador, mesmo para especialistas treinados. 
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Muitas vezes, a causa da morte pode ser registada como um sintoma de emaranhamento ou 
ingestão, como por exemplo uma infecção, o que pode revelar que a mortalidade por poluição 
está subestimada. As tartarugas marinhas e cetáceos que sofrem ferimentos graves e 
subsequente mortalidade devido à uma interação negativa com plásticos, podem ter maior 
probabilidade de morrer em águas abertas, especialmente no caso de pequenas tartarugas 
juvenis (Senko et al., 2020). Ainda que a ingestão de detritos nessas espécies seja considerada 
uma prioridade de pesquisa a nível global, os fatores específicos e as taxas reais de mortalidade 
causadas ainda são mal compreendidos (Duncan et al., 2019). 

Os impactos de patógenos invasivos também pode ser considerado nessa categoria, 
como é o caso do fibropapiloma, causado por um vírus relativamente frequente em tartarugas 
de carapaça dura e que através de estudos epidemiológicos evidenciou-se que as condições 
ambientais em certos habitats marinhos próximos à costa favorecem uma alta prevalência de 
expressão da doença. Em algumas populações de tartarugas verdes observou-se uma 
prevalência de até 92% de casos de fibropapiloma tornando esta doença mundialmente 
significativa em tartarugas marinhas (Herbst, 1994). Uma revisão dos laudos médicos de centros 
de reabilitação dos Estados Unidos revelou que 8 das 818 tartarugas comuns tinham 
fibropapiloma ou desenvolveram a doença no decorrer do processo de reabilitação, sendo que 
dessas, sete eram juvenis e apenas uma era adulta, indicando que a doença tende a afetar mais 
os juvenis que os outros estágios de vida. Em 5 destas tartarugas marinhas a doença manifestou-
se durante o tratamento e principalmente nos meses quentes sendo um indício de que a 
temperatura é um dos fatores que influenciam no agravamento da doença (Page-Karjian et al., 
2015). Estudos realizados em 2014 em centros de reabilitação do sudeste americano indicam 
que esta doença tende a ser mais agressiva, mais severa e mais frequente em tartarugas verdes 
que nas outras espécies, das 25 tartarugas verdes tratadas, 20% delas apresentavam tumores 
de grau 3 (Page-Karjian et al., 2015).  

Choi et al. (2020) realizaram uma análise dos ninhos de tartarugas de couro em duas 
ilhas das Caraíbas (São Cristóvão e Granada) com o intuito de descrever quais são as patologias 
mais comuns que causam a morte de filhotes recém-eclodidos e de embriões. Em São Cristóvão 
houve uma prevalência de patologias em 56% dos espécimes necropsiados e na ilha de Granada 
essa prevalência foi de 44%. Das 66 tartarugas (40 embriões e 26 filhotes) coletadas verificou-
se que 31 dos indivíduos apresentavam lesões microscópicas sendo a degeneração muscular e 
a necrose as principais patologias verificadas, seguidas por corioalantoite associada à 
microorganismos Gram negativos, a bronquiopneumonia também foi diagnosticada em pelo 
menos 5 indivíduos. A identificação e caracterização de lesões que provavelmente contribuem 
para a morbidade durante os primórdios do desenvolvimento e para a redução do sucesso de 
incubação são essenciais para encontrarmos meios de intervenções que reduzam a ocorrência 
de patologias perinatais. 

O Desenvolvimento Costeiro 

De acordo com Wallace et al. (2011) o desenvolvimento costeiro é definido como 
alterações induzidas pelo homem nos ambientes costeiros quer seja a partir da construção de 
imóveis, barragens e/ou paredões, ou por dragagem e outras modificações na praia (Wallace et 
al., 2011). O desenvolvimento costeiro é uma das fontes de mortalidade mais graves para as 
tartarugas marinhas. Os centros populacionais existentes próximos às praias, constroem 
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barreiras fortificadas contra a erosão o que leva à perda de habitat dos ninhos. No entanto, a 
iluminação artificial também apresenta um efeito muito prejudicial uma vez que os filhotes 
recém eclodidos durante a noite acabam por desviar suas rotas e afastam-se do mar, sendo 
encontrados posteriormente mortos em muitas praias (Ceriani et al., 2019). Um outro fator que 
tem sido apontado como causa de muitos arrojamentos de tartarugas marinhas nos últimos 
anos não está relacionado diretamente com o desenvolvimento costeiro, porém implica no 
crescimento do tráfego marítimo em todos os oceanos e que tem levado à um aumento de 
colisões entre as embarcações e as tartarugas marinhas (Margaritoulis et al., 2003), sendo que 
o traumatismo causado por este contacto quase sempre é fatal para o animal. Estudos realizados 
com tartarugas marinhas que deram entrada nos centros de reabilitação das Ilhas Canárias 
(Espanha) devido à traumas, indicam que 30,67% das 1.634 tartarugas marinhas admitidas vivas 
acabaram por morrer durante a reabilitação e destas tartarugas, 18,67% precisaram ser 
submetidas à eutanásia devido ao grau das lesões e o estado do animal (Óros et al., 2016).   

A Mudança Climática 

  Como resultados das mudanças climáticas pode-se listar os impactos atuais e os 
impactos futuros que as alterações climáticas podem causar nas tartarugas marinhas e em seus 
habitats, nomeadamente, o aumento do nível do mar, bem como a frequência e intensidade de 
tempestades que estão a afetar os habitats costeiros de nidificação das tartarugas marinhas. 
Além disso, sabe-se que o aquecimento global tem levado a um aumento da temperatura da 
areia nas praias de nidificação o que acaba por interferir nas proporções sexuais de filhotes 
(Hawkes et al., 2009; Wallace et al., 2011) e na distribuição geográfica destes animais em busca 
de praias de nidificação (Hawkes et al., 2009). Por mais que esse problema exista desde o final 
do século XIX, somente na última década é que se observou uma preocupação maior ao impacto 
que as alterações climáticas poderão ter na conservação das tartarugas marinhas. 

Laloë et al. (2016) analisaram medidas de temperatura da areia com dados ambientais 
históricos, atuais e projeções climáticas de forma a criar uma série temporal de 200 anos de 
temperaturas de incubação e assim analisar a razão sexual para tartarugas verdes, tartaruga de 
pente e tartaruga de couro que nidificam em St. Eustatius (nordeste do Caribe). Os resultados 
indicam que atualmente as temperaturas médias anuais da areia das praias de St. Eustatius são 
31°C e que todas as três espécies tiveram uma proporção de recém-nascidos fêmeas muito 
maior nas últimas décadas, com menos de 15,5%, 36,0% e 23,7% de machos anualmente para 
tartarugas verdes, tartarugas de pente e tartarugas de couro, respetivamente. As projeções 
indicam que apenas 2,4% dos filhotes de tartarugas verdes serão machos em 2030 revelando 
que o aquecimento global irá agravar essa inclinação feminina e destaca ainda as ameaças das 
mudanças climáticas às populações de tartarugas marinhas e os riscos de extinção para estes 
animais cuja biologia e fenologia estão intimamente ligadas à temperatura. O aumento da 
temperatura do planeta não só implica numa “feminização” das populações, mas aumenta 
também a mortalidade na fase de incubação (Laloë et al., 2016).  

Um estudo similar realizado nas praias da Costa Rica revelou que os ninhos de tartarugas 
marinhas que experimentaram temperaturas acima de 35°C a qualquer hora do dia tiveram um 
sucesso médio de eclosão significativamente menor (78,9%) do que ninhos que não tiveram 
submetidos a nenhuma hora acima de 35°C (89,1%). O ninho que experimentou 374 horas acima 
de 35°C teve um sucesso de eclosão de apenas 5,1%, muito abaixo da média de 84,8% nos outros 
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40 ninhos estudados, estes resultados indicam que o sucesso de eclosão pode ser 
correlacionado com a temperatura do ninho (Binhammer et al., 2019). 

Okuyama et al. (2020) observaram que em um período de 26 anos (1993-2018) houve 
um declínio drástico no número de tartarugas comuns nidificantes na Ilha de Ishigakijima no 
Japão, desde 2013 não há mais registos de tartarugas comuns a desovar nesta região. Este 
estudo revelou que habitats anteriormente não utilizados como áreas de nidificação passaram 
a ser uma alternativa de sobrevivência para que a incubação possa ocorrer com sucesso. O 
aumento da temperatura de superfície da água apresentou uma correlação significativa com a 
diminuição de tartarugas comuns nidificantes na Ilha, este fator pode explicar em partes, o 
declínio de toda a população de tartarugas comuns do Japão a partir de 2013 (Okuyama et al., 
2020). 

1.3 Conservação e Centros de Reabilitação 
 

 Os empenhos de conservação são frequentemente direcionados à proteção de espécies 
cuja população encontra-se em declínio e/ou ameaçadas de extinção. Um plano de conservação 
para uma determinada espécie ameaçada, requer que seja preservado em um habitat protegido 
o maior número possível de indivíduos, no entanto este pressuposto em sua maior parte não 
prevê diretrizes específicas de apoio aos planejadores, administradores e biólogos em suas 
tentativas de evitar a extinção das espécies. No Brasil, um projeto que pode ser considerado 
relativamente bem elaborado é o projeto “TAMAR Tartarugas Marinhas” que utiliza uma 
abordagem de acréscimo destes animais em populações já existentes, o que resulta no aumento 
do tamanho e o pool genético destas espécies. Resumidamente, o programa consiste em 
recolher os filhotes de tartarugas marinhas recém-nascidos e criá-los em cativeiro ou em zonas 
protegidas durante o seu estágio de vida vulnerável, posteriormente sendo libertados de volta 
ao seu ambiente natural (Primack & Rodrigues, 2001). 

Os esforços na recolha de animais marinhos mortos e vivos vem aumentando pouco a 
pouco nos mais diversos países, incluindo em Portugal. A recuperação de animais arrojados 
contribui não só para o bem estar animal, mas proporciona ainda um aumento dos 
conhecimentos científicos da biologia geral, fisiologia e anatomia das espécies arrojadas. Além 
disso durante a reabilitação é possível perceber outros fatores como as patologias envolvidas, a 
exposição a poluentes e ainda permite uma monitorização do estado de uma população 
(Ferreira et al., 2016; Innis et al., 2019). Todos os anos, centenas de animais marinhos são 
encontrados doentes ou feridos ao longo da costa portuguesa. No ano 2000 uma nova Rede 
local de arrojamentos foi implementada na região centro do país devido à elevada ocorrência 
de arrojamentos de cetáceos nesta região. Esta rede está inserida na Rede Nacional de 
Arrojamentos e nasceu a partir da cooperação entre a Universidade do Minho (UM), a Sociedade 
Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS) e o Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) (entretanto denominado ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas). A parceria entre estas instituições bem como da Polícia Marítima permitiu a 
detecção de um número significativo de cetáceos e tartarugas marinhas nos últimos anos assim 
como proporcionou uma expansão no desenvolvimento de trabalhos de investigação (Ferreira 
et al., 2016). Além disso, a partir de 2006, foi iniciado no centro do país o CRAM- Quiaios, o 
primeiro centro de reabilitação de animais marinhos em Portugal com valências 
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simultaneamente dedicadas a mamíferos, aves e tartarugas marinhas. Devido à importância do 
trabalho realizado no CRAM- Quiaios, as instalações foram substituídas pelo CRAM-Ecomare em 
2016 passando a considerar-se um dos maiores Centros de Reabilitação com valências para os 
três grupos de animais de toda a Europa. O CRAM-Ecomare surgiu de uma parceria entre a SPVS, 
a Universidade de Aveiro, entre outras entidades. Situado em Ílhavo, o CRAM-Ecomare intervém 
em 300 km da costa no Norte e Centro de Portugal e presta auxílio aos vertebrados marinhos 
que se encontram debilitados ou arrojados.  

1.4 Objetivos 
 

O presente estudo foca-se nos esforços de reabilitação das tartarugas marinhas 
admitidas nos dois Centros de reabilitação de Animais Marinhos, CRAM-Quiaios e no CRAM-
Ecomare, de acordo com os seguintes objetivos: 

1. Analisar as causas de arrojamento de quatro espécies de tartarugas marinhas admitidas 
nos Centros de Reabilitação de Animais Marinhos de Portugal, durante um período de 
2006 até 2019. 

2. Levantar dados estatísticos quanto a taxa de mortalidade, taxa de sobrevivência e 
duração do período de reabilitação.  

3. Relacionar o sucesso de reabilitação das tartarugas marinhas com as causas da sua 
admissão. 

4. Salientar casos particulares detetados nas tartarugas marinhas admitidas nos centros 
de reabilitação. 

5. Comparar os resultados obtidos neste estudo com os resultados de outras regiões 
geográficas. 

6. Analisar os resultados do processo de reabilitação para permitir uma validação 
significativa de sua qualidade. 

7. Avaliar a contribuição dos centros de reabilitação de animais marinhos para a 
conservação das espécies de tartarugas marinhas. 
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CAPÍTULO 2: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Animais e Área de estudo 

Entre 2006 e 2019 foram registadas 45 tartarugas marinhas arrojadas vivas ao longo da 
costa portuguesa. Estes animais foram resgatados por autoridades marítimas, redes de 
arrojamento regionais e pescadores locais e em seguida levados até os Centros de reabilitação 
de Animais Marinhos, CRAM-Quiaios e CRAM-Ecomare. Os animais foram submetidos a uma 
triagem inicial afim de coletar dados como: a espécie, faixa etária, local de arrojamento, data de 
admissão, causa primária de admissão etc. As informações registadas em ambos os centros 
foram então organizadas em uma tabela única e criteriosamente preenchida de acordo com os 
dados fornecidos pelos profissionais que trataram esses animais. As tartarugas marinhas foram 
submetidas ao processo de reabilitação e as que sobreviveram foram marcadas com TAGs antes 
de serem libertadas. Para uma melhor visualização dos locais de arrojamento, construiu-se um 
mapa utilizando o software QGIS (versão 3.10.10) a partir das coordenadas geográficas dos 
locais de arrojamento. 

Figura 2.1 – Distribuição geográfica das tartarugas marinhas arrojadas vivas entre 2006 e 2019. 
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2.2 Análise dos dados 

Neste estudo realizamos uma análise retrospectiva dos registos médicos das 45 
tartarugas marinhas que passaram pela reabilitação com o intuito de levantarmos estatísticas 
em relação a algumas variáveis importantes que puderam, posteriormente, nos orientar quanto 
aos benefícios da reabilitação das tartarugas marinhas. Os dados obtidos permitiram definir a 
proporção de cada espécie nos centros de reabilitação, as causas primárias de admissão, a faixa 
etária predominante, o tempo que cada animal passou em reabilitação e o status final dessas 
tartarugas. Além destas variáveis, levantamos dados estatísticos quanto a taxa de mortalidade, 
taxa de sobrevivência e duração média do período de reabilitação (tanto para as tartarugas 
liberadas quanto para as que vieram à óbito durante o tratamento). 

Para analisar se há uma sazonalidade nas diferentes causas de admissão e a estação com 
maior número de arrojamentos, dividimos o ano em quatro estações: primavera (março a maio), 
verão (junho a agosto), outono (setembro a novembro) e inverno (dezembro a fevereiro). 
Segundo as instruções de Óros et al. (2016) a principal causa de morbidade é definida como a 
condição primária responsável pela necessidade de tratamento do animal, no presente estudo 
estas causas foram classificadas em quatro categorias: 

1. Captura acidental 
2. Doenças infecciosas 
3. Outras causas 
4. Desconhecido 

Na categoria “Outras causas” agrupamos os casos em que não se verificou qualquer 
interação aparente com artes de pesca e que as infecções não foram a causa primária de 
arrojamento do animal. Esta categoria engloba os casos de cold stunning, buoyancy disorder, má 
nutrição e traumatismo. Tendo em conta o modesto número de tartarugas marinhas que deram 
entrada nos centros de reabilitação durante estes 14 anos de registo e devido à proporção anual 
de tartarugas marinhas ser assimétrica, optamos por agregar os dados em três períodos: o 
primeiro período de 5 anos (2006 até 2010), seguido por um segundo período de 4 anos (2011 
até 2014) e o terceiro período de 5 anos (2015 até 2019). Ainda assim, foi possível apenas 
comparar as frequências relativas dos vários parâmetros, nomeadamente através dos testes de 
Fisher e de Chi-quadrado. As análises foram realizadas no programa PRISM v7 e o nível de 
significância utilizado foi de P < 0,05.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  

 

3.1 Análise descritiva 

Este estudo incluiu um total de 45 tartarugas marinhas admitidas nos centros de 
reabilitação CRAM-Ecomare e CRAM-Quiaios durante um período de 14 anos (2006 até 2019). 
Ao longo destes anos registou-se casos de 33 tartarugas comuns, Caretta caretta (N = 33; 73%), 
7 tartarugas de couro, Dermochelys coriacea (N = 7; 16%), 3 tartarugas verdes, Chelonia mydas 
(N = 3, 7%) e 2 indivíduos de tartaruga de Kemp, Lepidochelys kempii (N = 2; 4%) (Figura 3.1). Os 
animais foram classificados em quatro categorias de acordo com a faixa etária, nomeadamente 
juvenil, subadulto, adulto e desconhecido. O peso de entrada foi registado na maioria dos casos, 
no entanto o SCL não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição das tartarugas marinhas que deram entrada nos centros de reabilitação por 
espécie. 

 

A amostra total foi dividida em três períodos com intuito de realizar-se comparações 
estatísticas e verificar se houve algum período que se destacou dos demais quanto ao número 
de casos. O 1º período consistiu nos registos de 2006 a 2010 (5 anos), o 2º período de 2011 a 
2014 (4 anos) e o 3º período que incluiu os anos de 2015 a 2019 (5 anos). No decorrer destes 14 
anos de registos em todos os meses do ano ocorreram pelo menos um caso de admissão. A 
distribuição detalhada do número de tartarugas marinhas por período, estação do ano e mês de 
admissão bem como o total de indivíduos por espécie, as mortes por período e a taxa de 
mortalidade de cada espécie foram organizadas na tabela 3.1.  

  

 

 

73%

16%

4%
7%

Caretta caretta

Dermochelys coriacea

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas



 
20 An Overview of Sea Turtles admitted to Rehabilitation Programs in Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est
açã

o
Mê

s
1º

2º
3º

1º
2º

3º
1º

2º
3º

1º
2º

3º
1º

2º
3º

Tot
al m

ês
inv

ern
o

dez
1

1
1

jan
2

2
2

fev
1

1
2

1
1

2
4

pri
ma

ver
a

ma
r

1
2

1
1

1
4

5
abr

i
2

3
1

1
3

4
7

ma
i

3
1

3
1

4
ver

ão
jun

2
3

2
1

2
3

3
8

jul
1

1
1

1
1

2
1

2
5

ago
1

1
1

out
ono

set
1

1
1

1
1

2
1

4
out

1
1

1
2

1
3

nov
1

1
1

Tot
al p

or 
per

íod
o

8
16

9
1

4
2

0
1

1
0

1
2

9
22

14
45

20%
48,

9%
31,

1%
Tot

al p
or 

esp
éci

es
Mo

rte
s p

or 
per

íod
o

1
7

1
1

1
1

Tax
a d

e m
ort

alid
ade

Tot
al p

or 
per

íod
o

27%
14%

50%
33%

33
7

2
3

Che
lon

ia m
yda

s
Car

ett
a c

are
tta

De
mo

che
lys

 co
riac

ea
Lep

ido
che

lys
 ke

mp
ii

Ta
be

la
 3

.1
 –

 D
ist

rib
ui

çã
o 

de
ta

lh
ad

a 
do

 n
úm

er
o 

de
 ta

rt
ar

ug
as

 m
ar

in
ha

s 
po

r e
st

aç
ão

, m
ês

 e
 p

er
ío

do
, t

ot
al

 d
e 

in
di

ví
du

os
 p

or
 e

sp
éc

ie
, m

or
te

s 
po

r p
er

ío
do

 e
 ta

xa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

e 
po

r e
sp

éc
ie

.  



 
21 An Overview of Sea Turtles admitted to Rehabilitation Programs in Portugal 

3.2 Distribuição temporal 

 Nosso estudo indicou que houve uma maior admissão de tartarugas marinhas nos 
centros de reabilitação durante a primavera e o verão, respetivamente 36% (N = 16) e 31% (N = 
14). O outono correspondeu à 18% (N = 8) das admissões e o inverno foi a estação com menos 
casos de admissão, cerca de 16% (N = 7) (Figura 3.2). Nossos dados indicam uma maior 
frequência de admissões de Caretta caretta nas estações de primavera e verão (64% dos 
indivíduos de Caretta caretta). No entanto, ao compararmos as estações do ano em que as 
tartarugas marinhas foram admitidas (Primavera e Verão versus Outono e Primavera) não foram 
detetadas diferenças significativas (Teste de Fisher, P = 0,7222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Distribuição das tartarugas marinhas por estação do ano. 

A análise da distribuição das tartarugas marinhas por meses do ano indicou uma maior 
quantidade de tartarugas marinhas sendo admitidas nos meses de abril (N = 7; 16%) e junho (N 
= 8; 18%). Nos meses de agosto, novembro e dezembro houve apenas uma tartaruga marinha 
admitida ao longo dos 14 anos de registos (Figura 3.3). O número reduzido de animais admitidos 
mensalmente não permitiu qualquer comparação estatística.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Distribuição das tartarugas marinhas por mês. 
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Nossos resultados indicam que a distribuição das espécies em cada período variou. Do 
total de admissões cerca de 20% ocorreram no 1º período, 48,9% ocorreram no 2º período e 
31,1% no 3º período (Tabela 3.1). No 1º período (2006 a 2010) tivemos entrada apenas de 
tartarugas comuns (Cc) (N = 8; 24%) e uma tartaruga de couro (Dc) (N = 1; 14%) nos centros de 
reabilitação. No 2º período (2011 a 2014) houve um aumento na admissão de Caretta caretta e 
Dermochelys coriacea quando comparadas ao 1º período, 48% e 57% respetivamente; e ainda 
uma tartaruga de Kemp (Lk) (N = 1; 50%) e uma tartaruga verde (Cm) (N = 1; 33%) também 
deram entrada nos centros de reabilitação. O 3º período corresponde a 31,1% (Tabela 3.1) dos 
casos totais de admissões, neste período as quatro espécies também foram registadas, sendo 
27% (N = 9) de tartarugas comuns, 29% (N = 2) tartarugas de couro, 50% (N = 1) Lepidochelys 
kempii e 67% (N = 2) Chelonia mydas (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Percentagem das espécies Caretta caretta (Cc), Dermochelys coriacea (Dc), Lepidochelys 
kempii (Lk) e Chelonia mydas (Cm) e suas respetivas distribuições entre os três períodos. 

 

3.3 Distribuição das causas de admissão 

A percentagem de cada causa pode ser verificada na Figura 3.5, no entanto em valores 
absolutos tivemos respetivamente, 27 capturas acidentais, 4 doenças infecciosas, 7 outras 
causas e 7 causas desconhecidas. Considerando todas as tartarugas marinhas deste estudo, 
cerca de 60% foram admitidas por causas relacionadas com a captura acidental. No entanto, ao 
compararmos a causa de entrada “captura acidental” com as restantes causas de entrada em 
todas as tartarugas marinhas, não foram detetadas diferenças significativas (Teste de Fisher, P 
= 0,7354). Comparando a importância da captura acidental entre as várias causas de entrada de 
tartarugas marinhas ao longo dos períodos incluídos neste estudo, não foram detetadas 
diferenças significativas entre os 3 períodos considerados (Chi-quadrado, χ = 0,172, df = 2; P = 
0,172). 
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Figura 3.5 – Percentagem de tartarugas marinhas admitidas nos centros de reabilitação de acordo com 
cada causa principal de entrada. *Outros: cold stunning, buoyancy disorder, má nutrição ou traumatismo. 
**Desconhecido: indeterminado ou cativeiro.  

 Dentro do grupo “outros” foram inseridos os casos de cold stunning, buoyancy disorder, 
má nutrição e traumatismo sendo um total de sete tartarugas marinhas admitidas, 
respetivamente a estes casos foram registados dois indivíduos com cold stunning (N = 2, 29%), 
duas tartarugas com buoyancy disorder (N = 2, 29%), dois indivíduos com má nutrição (N = 2, 
29%) e um caso de traumatismo (N = 1, 13%) (Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Percentagem de cada causa específica contidas no grupo maior “Outras causas”. 

 

Este estudo indicou que após a necrópsia dos 12 animais que morreram chegou-se à 
conclusão de que 75% (N = 9) dos animais morreram devido a doenças e os outros 25% (N = 3) 
morreram devido a outros motivos, nomeadamente cold stunning (N = 1) e captura acidental (N 
= 2) (Figura 3.7).  
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Figura 3.7 – Percentagem de tartarugas marinhas mortas por doenças ou outras causas. 

O nosso estudo indicou que a taxa de mortalidade variou quando comparamos as quatro 
causas primárias de entrada sendo que a captura acidental (N = 5, 42%) foi a mais representativa 
na taxa de mortalidade total, seguida do grupo de “outras causas” que representou 33% (N = 4) 
das mortes, o grupo “desconhecido” que representou 17% das mortalidades (N = 2) e as doenças 
infecciosas que totalizaram 8% (N = 1) (Figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Taxas de mortalidade por cada causa primária de admissão. *Outras causas: cold stunning, 
buoyancy disorder, má nutrição ou traumatismo. **Desconhecido: indeterminado ou cativeiro. 

 

3.4 Tempo em reabilitação 

A média de tempo em reabilitação das tartarugas que morreram foi de 99 dias ± DP 181 
dias, sendo o tempo mínimo de zero dias e o tempo máximo de 280 dias ao desconsiderar os 
outliers (1º quartil = 0 dias, 3º quartil = 143 dias e mediana = 4 dias). Verificou-se um tempo 
médio de reabilitação de 355 dias ± DP 588 dias para as tartarugas libertadas com um tempo 
mínimo de zero dias e um tempo máximo de 612 dias ao desconsiderar os outliers (1º quartil = 
38 dias, 3º quartil = 300 dias e mediana = 159 dias) (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 – Diagrama de caixa referente ao tempo em reabilitação das tartarugas marinhas admitidas no 
CRAM-Ecomare e CRAM-Quiaios. 

Nossos resultados indicam que as tartarugas marinhas admitidas devido à captura 
acidental foram as que passaram mais tempo em reabilitação até a morte, com um intervalo 
entre 0 a 596 dias e uma média de 177 dias ± DP 263 dias (1º quartil = 0 dias, 3º quartil = 280 
dias e mediana = 10 dias). Em contrapartida, os animais que tiveram como causa principal de 
entrada as doenças infecciosas e que morreram não resistiram nem por um dia. As tartarugas 
marinhas mortas admitidas por outras causas passaram um tempo mínimo de zero dias e um 
tempo máximo de 155 dias, com uma média de 40 dias ± DP 77 dias (1º quartil = 0 dias, 3º quartil 
= 118 dias e mediana = 3 dias). As tartarugas admitidas por causas desconhecidas tiveram uma 
média de 71 dias ± DP 96 dias com um intervalo entre 3 a 139 dias (1º quartil = 37 dias, 3º quartil 
= 105 e mediana = 71 dias) (Figura 3.10). 

Figura 3.10 – Diagrama de caixa referente ao tempo das tartarugas marinhas mortas durante a 
reabilitação de acordo com cada causa principal de entrada. *Outros: cold stunning, buoyancy disorder, 
má nutrição ou traumatismo. **Desconhecido: indeterminado ou cativeiro. 
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O tempo de reabilitação das tartarugas marinhas que sobreviveram após o programa 
também variou dentre as causas principais de admissão. Nossos resultados indicam que, as 
tartarugas marinhas admitidas devido à captura acidental passaram em média 158 dias ± DP 229 
dias, com um intervalo entre 0 a 300 dias ao desconsiderar os outliers (1º quartil = 15 dias, 3º 
quartil = 201 dias e mediana = 82 dias). As tartarugas admitidas devido a doenças infecciosas 
passaram em média 287 dias ± DP 242 dias, com um intervalo entre 9 a 450 dias (1º quartil = 
206 dias, 3º quartil = 426 dias e mediana = 402 dias). Isso representa mais dias sob tratamento 
do que as tartarugas que deram entrada por captura acidental. As tartarugas que deram entrada 
nos centros de reabilitação por outras causas passaram em média 584 dias ± DP 648 dias, com 
um intervalo entre 208 a 1332 dias (1º quartil = 210 dias, 3º quartil = 772 dias e mediana = 212 
dias). As tartarugas marinhas admitidas devido a causas desconhecidas foram as que passaram 
o maior número de dias nos centros de reabilitação, uma média de 1.129 dias ± DP 1.118 dias 
sendo o tempo mínimo de 125 dias e o máximo de 2.339 dias (1º quartil = 249 dias, 3º quartil = 
2.339 dias e mediana = 591 dias) (Figura 3.11).  

Figura 3.11 – Diagrama de caixa referente ao tempo das tartarugas marinhas vivas após o programa de 
reabilitação de acordo com cada causa principal de entrada. *Outros: cold stunning, traumatismo, 
buoyancy disorder ou má nutrição. **Desconhecido: indeterminado ou cativeiro. 

 

3.5 Sucesso da reabilitação 

A taxa de sobrevivência das tartarugas marinhas presentes neste estudo foi de 73% (N 
= 33) e a taxa de mortalidade foi de 27% (N = 12). No entanto, ao compararmos o sucesso de 
reabilitação das tartarugas marinhas (libertação versus morte), não foram detetadas diferenças 
significativas (Teste de Fisher, P > 0,9999) (Figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Percentagem de mortalidade e de sobrevivência das tartarugas marinhas durante a 
reabilitação. 

 No nosso estudo pudemos verificar que cerca de 73% (N = 24) das tartarugas comuns 
em reabilitação sobreviveram enquanto 27% (N = 9) morreram, das tartarugas de couro em 
reabilitação obtivemos 86% (N = 6) de sobrevivência e apenas uma morte (N = 1; 14%). Das duas 
tartarugas de Kemp admitidas apenas uma sobreviveu (N = 1; 50%) e das três tartarugas verdes 
67% (N = 2) sobreviveram e uma faleceu (N = 1; 33%) (Figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Taxas de sobrevivência e mortalidade das espécies Caretta caretta (Cc), Dermochelys 
coriacea (Dc), Lepidochelys kempii (Lk) e Chelonia mydas (Cm). 

 

3.6 Análise Caretta caretta  

Cerca de 58% (N = 19) de Caretta caretta registadas neste estudo são consideradas 
juvenis. Os subadultos correspondem à 18% (N = 6) do total e os adultos à 15% (N = 5), em cerca 
de 9% (N = 3) dos animais não há registo da faixa etária (Figura 3.14). Os juvenis representam 
cerca de 58% das tartarugas comuns admitidas, no entanto, ao compararmos os indivíduos 
juvenis com o grupo dos subadultos e adultos de todas as tartarugas marinhas admitidas, não 
foram detetadas diferenças significativas (Teste de Fisher, P=0,711).  
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Figura 3.14 – Percentagem de Caretta caretta por faixa etária. 

  

Nossos resultados indicam que o peso médio do grupo de Caretta caretta juvenil foi de 
7,44 quilos, com o menor indivíduo a pesar apenas 660 gramas e o maior 17,55 quilos (1º quartil 
= 1,79 Kg, 3º quartil = 13,98 Kg e mediana = 4,53 Kg). Dentre os subadultos o peso médio foi de 
20,34 quilos, sendo o peso mínimo 15,20 quilos e o peso máximo 28,30 quilos (1º quartil = 15,95 
Kg, 3º quartil = 24,90 Kg e mediana = 20 Kg). Das cinco tartarugas comuns adultas registadas nos 
centros de reabilitação verificou-se uma média de 60,18 quilos, com o indivíduo mais pequeno 
a pesar 40 quilos e o maior 104 quilos (1º quartil = 41,55 Kg, 3º quartil = 81,75 Kg e mediana = 
54,30 Kg)(Figura 3.15). 

Figura 3.15 – Diagramas de caixa referentes ao peso por faixa etária de Caretta caretta.  
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Neste estudo 33 das 45 tartarugas marinhas admitidas nos centros de reabilitação foram 
de tartarugas comuns, deste número cerca de 24 (73%) sobreviveram e foram libertadas após a 
reabilitação. Quando comparadas com as outras três espécies admitidas, as tartarugas comuns 
tiveram também o maior ratio de sobrevivência (Figura 3.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Percentagem total de Caretta caretta vivas após a reabilitação e que morreram durante a 
reabilitação. 

 

 Nossos resultados mostram que 58% (N = 19) de Caretta caretta tiveram como causa 
principal de admissão a captura acidental, em seguida verificamos que as outras causas e as 
causas desconhecidas representaram, ambas, 18% (N = 6) das admissões. As doenças infecciosas 
foram consideradas como causa primária de entrada em 6% (N = 2) das Caretta caretta (Figura 
3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Percentagem das causas de admissão de Caretta caretta (sobreviventes) nos centros de 
reabilitação. *Outras causas: cold stunning, buoyancy disorder, má nutrição ou traumatismo. 
**Desconhecido: indeterminado ou cativeiro 
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3.7 Entidades participantes 

As autoridades marítimas corresponderam à 32% (N = 14) de todas as recolhas de 
tartarugas marinhas arrojadas nos últimos 14 anos, em segundo lugar tivemos os pescadores (N 
= 9; 21%) como sendo os responsáveis pela entrega do animal nos centros de reabilitação, a 
percentagem de cada entidade de recolha pode ser analisada na Figura 3.18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Percentagem das entidades de recolha das tartarugas marinhas. 

 

3.8 Monitoramento e Rastreio 

No nosso estudo 82% (N = 27) das tartarugas marinhas reabilitadas receberam algum 
tipo de marcação antes de serem libertadas enquanto 18% (N = 6) não chegaram a ser marcadas 
após a reabilitação (Figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Percentagem de tartarugas marinhas marcadas pré-liberação. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise descritiva 

As águas europeias são utilizadas como áreas de alimentação pelas espécies de 
tartarugas marinhas que ocorrem nesta região (Nicolau et al., 2016b). Das cinco espécies que 
ocorrem em águas europeias, quatro delas estão presentes neste estudo, o que nos indica que 
essa é uma região geográfica de enorme importância para a manutenção da biodiversidade e 
que a necessidade de angariar esforços nas políticas de conservação destes habitats é 
imprescindível. As espécies com ocorrência mais frequente na costa Ibérica são nomeadamente, 
a tartaruga comum e a tartaruga de couro (Nicolau, 2017a). Neste estudo estas duas espécies 
também foram as mais abundantes, correspondendo a 80% do total de admissões. A análise das 
RMUs identificadas por Wallace et al. (2010) indica que todas as quatro espécies presentes neste 
estudo são provavelmente procedentes de populações localizadas no Atlântico Noroeste. A 
sobreposição de RMUs sugere que determinada região geográfica é importante para mais de 
uma população ou espécie uma vez que indica a presença, densidade e a riqueza destes 
vertebrados marinhos. Deste modo, a sobreposição de RMUs salienta a necessidade de uma 
atenção especial para conservação e monitoramento destas áreas. 

O presente estudo refere-se apenas a 45 tartarugas marinhas admitidas para 
reabilitação durante um período relativamente alargado. Por essa razão, devido ao número 
muito baixo de amostras conseguimos fazer muito pouco em termos de estatísticas e mesmo 
assim, não conseguimos detetar diferenças significativas em nenhuma das comparações. 
Embora os dados sejam indicativos, serão necessários mais casos de entrada nos centros de 
reabilitação em Portugal para podermos tirar conclusões mais robustas. 

4.2 Distribuição temporal 

Nosso estudo indicou que a maior quantidade de tartarugas admitidas nas estações do 
verão e da primavera é condizente com a proporção de arrojamentos verificados por Caracappa 
et al. (2018) em Itália a qual foi maior também nestas estações do ano. Este resultado pode 
provavelmente coincidir com o aumento das atividades pesqueiras devido à maior 
disponibilidade de peixes pelágicos durante estas estações. Já em um estudo referente aos 
Estados Unidos podemos verificar que nos últimos anos houve uma maior admissão de 
tartarugas marinhas nos centros de reabilitação da Carolina do Norte durante o inverno, o que 
pode estar relacionado aos eventos de cold stunning que são mais frequentes durante essa 
estação (Stevens, 2019).  

Nicolau et al. (2016b) apontam que o maior pico de arrojamentos registados na costa 
portuguesa ocorreu entre 2009 e 2013 sendo condizente com o maior número de tartarugas 
marinhas que deram entrada nos centros de reabilitação em análise neste estudo. De facto, 
cerca de 49% das tartarugas marinhas foram admitidas dentro deste período. Neste estudo 
dividimos a amostra total em três grupos (períodos), visto que o número de amostras é muito 
pequeno a divisão em três grupos com uma quantidade aproximada de amostras dentro de cada 
período tornou a comparação mais eficaz e de melhor compreensão.  
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4.3 Distribuição das causas de admissão 

Dentre as causas mais frequentes que levam ao arrojamento de tartarugas marinhas 
estão: colisão com embarcações, afogamento após interação com a pesca, ferimentos 
traumáticos, hipotermia e doenças (Stacy et al., 2018; Camacho et al., 2013). Neste trabalho o 
pequeno número de amostras limitou consideravelmente as nossas possibilidades de realização 
de testes estatísticos mais aprofundados. De acordo com a principal causa de entrada dividimos 
as amostras em nomeadamente captura acidental, doenças infecciosas, outras causas (a agrupar 
cold stunning, buoyancy disorder, má nutrição e traumatismo) e desconhecidos (a agrupar os 
casos indeterminados e cativeiro).  

O nosso trabalho mostrou que 69% (N = 31) das tartarugas marinhas tiveram como causa 
primária de entrada em reabilitação fatores antropogênicos. Os estudos de Óros et al. (2016) 
indicam que das 1.860 tartarugas admitidas nos centros de reabilitação das Ilhas Canárias cerca 
de 71,72% foram admitidas, também, devido à fatores antropogênicos, quer seja por captura 
acidental, quer seja por colisão com embarcações. Dentre as artes de pesca mais perigosas às 
tartarugas marinhas, o emaranhamento em redes de emalhar/tresmalho é considerado uma das 
principais causas de letalidade destes vertebrados. Esta arte não é destacada só pelo seu grande 
efeito letal, mas também pelas consequências subletais que o acompanham, nomeadamente o 
afogamento, a restrição da natação e dos movimentos e mesmo o estrangulamento do animal 
(Nicolau et al., 2016b). Neste estudo, 27 das 45 tartarugas marinhas que foram levadas aos 
centros de reabilitação tinham como causa principal a captura acidental durante a pesca, sendo 
que 52% (N = 14) destes casos estavam ligados ao emaranhamento em redes de pesca. Estes 
resultados estão de acordo com a principal causa de morte (captura acidental em artes de pesca) 
identificada em tartarugas marinhas arrojadas mortas em Portugal Continental (Nicolau et al. 
2016b). Estes autores identificaram as redes de emalhar e de tresmalho como as artes mais 
frequentemente envolvidas nos eventos de captura acidental de tartarugas comuns. Outros 
autores verificaram que quando uma tartaruga é capturada em rede de arrasto a probabilidade 
de sobrevivência é inversa ao tempo que ela passa em apneia e há ainda uma alta taxa de 
mortalidade tardia causada por distúrbios metabólicos e doenças de descompressão após serem 
libertadas das redes (Lucchetti et al., 2019). Nosso estudo mostrou que 22% (N = 6) das 
tartarugas capturadas acidentalmente em redes de pesca apresentavam infecção pulmonar, 
porém felizmente 83% (N = 5) destes animais puderam ser tratados e libertados. A única 
tartaruga que acabou por morrer não apresentava apenas infecção pulmonar, mas sim outras 
complicações como um traumatismo e múltiplos ferimentos resultantes do emaranhamento em 
redes. Portugues et al. (2018) sugerem que as funções respiratórias de tartarugas capturadas 
acidentalmente em redes de pesca são significativamente comprometidas e que o tratamento 
de embolia gasosa por O2 hiperbárico recupera de forma eficaz as funções pulmonares. Para 
acessar a saúde pulmonar das tartarugas marinhas o método de espirometria é considerado 
minimamente invasivo e muito útil como ferramenta de diagnóstico na medicina veterinária 
(Portugues et al., 2018). O emaranhamento em artes de pesca ativas ou redes fantasmas podem 
resultar em ferimentos graves ou até mesmo a morte de vertebrados marinhos. Alguns 
emaranhamentos podem levar a uma septicemia resultando na morte do animal, mesmo que o 
incidente com a rede não tenha sido recente (Phillott & Godfrey, 2019). 
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Tal como no presente estudo (52% das tartarugas marinhas tinham captura acidental 
como causa principal de entrada) Óros et al. (2016) indicaram que 50,81% dos casos reportados 
foram devido à interação com a pesca. Isto nos mostra que é necessária uma política de proteção 
e uma legislação de conservação mais firmes e proativas em relação à pesca. Muitas tartarugas 
acabam por serem libertadas pelos próprios pescadores, porém estimativas indicam que entre 
15% a 50% destas tartarugas acabam por morrer devido as lesões causadas pelas redes ou anzóis 
(Óros et al., 2016). Estudos realizados em Taiwan mostram que a tartaruga verde é a espécie 
mais ameaçada naquela região, sendo a captura acidental em redes de lagoas a causa principal 
destes arrojamentos (Cheng et al., 2019). Nos últimos 23 anos de coleta de dados em Taiwan, 
cerca de 61% dos arrojamentos ocorreram devido algum tipo de interação com redes de pesca 
(Cheng et al., 2019). No presente estudo das três tartarugas verdes admitidas, duas (67%) 
tiveram como causa principal de entrada a captura acidental em redes de pesca. 

O nosso estudo indicou que 19% (N = 5) das tartarugas capturadas acidentalmente 
apresentavam ferimentos causados por linhas e anzóis de pesca, sendo que em 40% (N = 2) 
destas tartarugas foi encontrado um anzol preso no trato digestivo. A interação com o anzol 
pode não ser a causa primária de arrojamentos de tartarugas, sendo incidental, muitas vezes 
tartarugas com anzóis nas barbatanas ou nos tecidos moles podem sobreviver (Phillott & 
Godfrey, 2019). Neste estudo uma tartaruga foi diagnosticada com um anzol preso no esôfago 
e após ser submetida à uma cirurgia e passar 300 dias em reabilitação pôde ser libertada. Em 
Itália, os estudos revelaram que as tartarugas comuns que frequentemente possuem anzóis no 
esôfago ou intestino apresentam ferimentos graves com uma alta taxa de mortalidade. Em 
Sicília, o palangre é a arte de pesca com maior taxa de captura acidental de tartarugas marinhas. 
Em 129 das 239 tartarugas marinhas reabilitadas nesta região, foi possível encontrar anzóis de 
pesca em diferentes partes do trato digestivo. Algumas alterações simples e viáveis como a 
modificação do tipo de anzol e da espécie isco tem demonstrado uma diminuição de 90% da 
captura acidental de tartarugas marinhas (Caracappa et al., 2018). No Canadá, um método 
alternativo para avaliar os tipos de ameaças diretas sofridas pelas tartarugas marinhas foi 
proposto por Archibald & James (2018), ao avaliarem os tipos de lesões verificadas nestes 
animais os pesquisadores puderam catalogá-las em três padrões principais nomeadamente, 
emaranhamento em corda, rede e linha; anzóis e colisão com embarcação. A avaliação destas 
lesões indicou que cerca de 62% das tartarugas de couro estudadas apresentavam pelo menos 
um ferimento no corpo, resultado da interação com a pesca sendo que, a proporção de 
tartarugas de couro com ferimentos de origem antropogênica foi mais do que o dobro dos 
ferimentos causados por predadores naturais (Archibald & James, 2018). 

Em Itália, um estudo realizado por Lucchetti et al. (2019) indicou que as redes passivas 
estão entre as mais utilizadas pelas artes em pequena escala e que apresentam uma taxa de 
mortalidade de 51%, sendo maior que as taxas de redes de arrasto. Na intenção de mitigar estes 
acidentes a sinalização das redes com luzes de LED ou bastões de luz têm se mostrado eficaz na 
redução da captura indireta dos grandes vertebrados marinhos. A adesão desta medida 
demonstrou que houve uma redução de 100% das capturas acessórias no mar Adriático sem 
interferir na eficiência da pesca comercial. O trabalho de Lucchetti et al. (2019) mostrou ainda 
que os pescadores aceitam facilmente alternativas que não envolvam perda económica e que 
não necessitam de alterações nos procedimentos a bordo. Por exemplo, uma pequena alteração 
nas redes de arrasto com uma abertura eficaz em expelir as tartarugas consegue manter as 
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espécies alvos dentro da rede e ainda prevenir a captura acessória de espécies protegidas 
(Luchetti et al., 2019).  

Os nossos resultados indicam que em 56% (N = 25) das admissões as tartarugas 
marinhas apresentavam algum tipo de traumatismo, desde lesões superficiais a lacerações 
completas de barbatanas. As feridas ou cicatrizes causadas por emaranhamento de linhas, 
cordas ou redes são característicos e podem ser identificados pelo total ou parcial circundar das 
barbatanas e ou pescoço das tartarugas marinhas (Phillott & Godfrey, 2019). Das 12 tartarugas 
que morreram, 75% (N = 9) continham algum tipo de traumatismo durante a admissão nos 
centros de reabilitação.  As tartarugas admitidas devido a trauma e doenças infecciosas 
apresentaram os maiores índices de mortalidade nos estudos de Óros et al. (2016) o que se 
assemelha em parte aos nossos resultados. Das outras três tartarugas mortas, 17% (N = 2) foram 
admitidas devido a captura acidental em redes de pesca e 8% (N = 1) estava com uma infecção 
ocular grave. Dentre as rotas de entrada de bactérias as mais comuns são através de ferimentos 
traumáticos e aspiração da água contaminada que a seguir leva o patógeno pela corrente 
sanguínea para outras partes do corpo (Pace et al., 2018). A maior parte das infecções são 
causadas por patógenos oportunistas que levam a um quadro de estomatite, dermatite e 
pneumonia (Pace et al., 2018). A infecção ocular pode ser causada por uma grande variedade 
de bactérias, porém a Aeromonas e a Pseudomonas costumam ser as mais frequentes (Hatkar 
et al., 2019). Nossos resultados indicam que pelo menos uma das tartarugas com infecção ocular 
(N = 4) acusou a presença de Pseudomonas na análise do material coletado. Um outro tipo de 
traumatismo também muito comum atualmente, porém, que não foi constatado no presente 
estudo, é a colisão com embarcações. O desenvolvimento costeiro e o aumento das 
embarcações de grande porte têm tornado frequente a colisão com estes grandes vertebrados 
marinhos.  Esses eventos incluem o choque com a hélice ou casco podendo causar lacerações 
ou mesmo a amputação de membros. A presença de tinta do casco também pode ser indício de 
colisão com embarcações (Phillott & Godfrey, 2019).  

Dentre as outras causas verificadas neste estudo cold stunning, buoyancy disorder, má 
nutrição e traumatismo representam um total de 16% dos animais admitidos. Ressalta-se aqui 
que dos casos totais que apresentavam traumatismo, cerca de 96% (N = 24) o tinham como uma 
das causas secundárias de admissão, e apenas um caso apresentava traumatismo como sendo 
a causa primária de entrada nos centros de reabilitação. 

Os eventos de cold stunning ocorrem quando as temperaturas da água caem 
abruptamente antes que as tartarugas marinhas tenham migrado para as águas mais quentes 
de latitudes menores (Phillott & Godfrey, 2019; Stevens, 2019). Neste estudo foram observados 
dois casos de cold stunning. Uma tartaruga comum foi levada ao centro de reabilitação no início 
de fevereiro de 2007 período que coincide com o inverno (o que se enquadra aos eventos típicos 
de cold stunning). O animal, no entanto, apresentava ainda uma fractura craniana grave o que 
dificultou a sua reabilitação levando-o a óbito após cinco dias em tratamento. Os eventos de 
cold stunning são considerados um fenómeno exclusivo do inverno (Stevens, 2019), porém no 
nosso estudo a outra tartaruga marinha também da espécie Caretta caretta, foi encontrada em 
meio a primavera de 2016 pelas Autoridades Marítimas e encaminhada ao CRAM-Quiaios. Assim 
como a primeira tartaruga essa também apresentava sinais de traumatismo, com ferimentos na 
carapaça e nas barbatanas, no entanto após 208 dias em reabilitação o animal pôde ser 
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devolvido ao meio ambiente. Quando uma tartaruga marinha passa um prolongado período em 
águas mais frias do que a sua faixa ideal ela começa a apresentar distúrbios fisiológicos como 
problemas de flutuabilidade, letargia, paralisia e eventualmente a morte (Stevens, 2019). O caso 
de cold stunning em plena primavera (abril de 2016) poderá estar relacionado com os valores 
de SST em águas Atlânticas percorridas antes do animal atingir a costa Portuguesa. Seria 
importante analisar a variação dos valores de SST que possam afetar as zonas utilizadas pelas 
tartarugas marinhas na restante área da sua distribuição. A análise sanguínea e bioquímica 
realizada em 133 tartarugas comuns que foram admitidas para reabilitação entre 2008 e 2016 
em Boston indicaram que além dos sintomas de cold stunning estes animais apresentavam 
ainda, algumas desordens comuns que incluíram hipoglicemia ou hiperglicemia, um leucograma 
característico a estresse, anemia, desidratação, redução das funções renais e em alguns casos 
lesão generalizada do tecido (McNally & Innis, 2020). 

Outra causa também observada neste estudo foi o evento de buoyancy disorder, que 
representou 29% (N = 2) dos casos deste grupo (Figura 3.6). A primeira tartaruga admitida em 
2015 pelo CRAM-Quiaios era uma tartaruga comum adulta que apresentava buoyancy disorder 
como causa principal de entrada, porém durante o tratamento observou-se que o animal 
apresentava uma miscelânea de sintomas. Embora a tartaruga tivesse algumas lesões 
superficiais na carapaça, isto não foi considerado como causa principal dessa desordem e após 
1.332 dias em reabilitação o animal foi libertado. Uma das causas principais de problemas de 
flutuabilidade consiste no acúmulo de gás nos órgãos do animal, em especial no trato intestinal 
(Veitch et al., 2018) devido à ingestão de plásticos ou ainda por lesões obstrutivas (Hatkar et al., 
2019). No entanto há várias outras causas de desordem de flutuabilidade que devem ser 
investigadas a fim de se tratar a fonte primária do problema (Veitch et al., 2018). A segunda 
tartaruga também se tratava de uma Caretta caretta e foi recolhida em 2016 pelas Autoridades 
Marítimas, esta tartaruga comum juvenil apresentava bastantes algas, cracas, percebes, 
caranguejo e anfípodes ao redor do corpo além de lesões na pele e carapaça provocadas pela 
carga intensa de epibiontes. A presença de uma grande quantidade de epibiontes na carapaça 
ou no plastrão das tartarugas podem levar a erosões que permitem a entrada de invasores 
secundários (Mashkour et al., 2020). A infestação elevada de cracas tende a reduzir a velocidade 
e a forma hidrodinâmica das tartarugas o que acaba por dificultar alguns movimentos e a 
execução de atividades cotidianas, nomeadamente o forrageamento e a fuga dos predadores 
(Hatkar et al., 2019). O animal encontrava-se também mal nutrido o que pode ser uma 
consequência secundária de buoyancy disorder uma vez que o animal tende a ter uma natação 
comprometida o que dificulta o forrageamento, neste caso a má nutrição é um resultado 
condizente com um forrageamento ineficaz. Mesmo com todos estes problemas após 212 dias 
em reabilitação o animal pôde ser libertado. Na Índia, uma das causas principais de arrojamento 
é o distúrbio de flutuabilidade. As desordens de flutuabilidade são de grande preocupação uma 
vez que os animais se tornam incapazes de submergir e podem ser facilmente capturados ou 
carregadas involuntariamente até as praias sendo ainda vítimas comuns de traumas resultantes 
de colisões com barcos (Hatkar et al., 2019).  

A má nutrição como causa primária de admissão esteve presente em duas tartarugas 
comuns juvenis recolhidas em maio de 2011 no concelho de Olhão, coincidentemente ambas 
estavam mal nutridas e apresentavam algum tipo de traumatismo. Uma das tartarugas 
apresentava-se muito desidratada e com uma emaciação evidente não resistindo à reabilitação 
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nem por um dia, a outra tartaruga além da emaciação foi diagnosticada com pneumonia e após 
155 dias em tratamento também acabou por morrer. No nosso estudo a má nutrição foi a única 
causa onde a taxa de mortalidade foi de 100%. Segundo Stacy et al. (2018) as tartarugas 
cronicamente debilitadas (DT - Chronically debilitated) podem ser identificadas a partir de uma 
avaliação visual (externa) e bioquímica (interna) destes animais. Estas tartarugas caracterizam-
se por uma emaciação evidente, letargia e uma grande cobertura por cracas pelo corpo. A 
principal hipótese quanto ao motivo desta debilidade consiste em eventos que limitem a 
obtenção de nutrientes e sua absorção levando à uma fase final de fome dos animais (Stacy et 
al., 2018; Manire et al., 2017). Por mais que estas duas tartarugas apresentassem algum dos 
sintomas comuns à DT não podemos concluir de facto se este era o caso destes animais. No 
entanto ressalta-se que Stacy et al. (2018) reportaram uma taxa de mortalidade de 52% das 
tartarugas cronicamente debilitadas que deram entrada nos centros de reabilitação dos EUA, 
sendo que 12 das 13 tartarugas morreram nos primeiros 8 dias de admissão. Estes resultados 
evidenciam a alta mortalidade das tartarugas cronicamente debilitadas. 

Após a necrópsia das doze tartarugas mortas durante a reabilitação verificou-se que 75% 
(N = 9) morreram devido a doenças e os outros 25% (N = 3) morreram devido a outros motivos 
(Figura 3.7). As doenças e debilidades podem ocorrer como resultado de várias desordens 
sistémicas (Phillott & Godfrey, 2019), entender quais são as variáveis que resultam numa 
complicação do quadro clínico do animal é fundamental para que possamos progredir nos 
métodos de tratamento de animais marinhos e vir a ter resultados mais satisfatórios quanto a 
reabilitação. O processo secundário de doenças, como a imunossupressão e a desidratação que 
ocorrem em paralelo à uma doença principal podem mascarar a doença primária como uma 
infecção ou inflamação, resultando numa análise hematológica e bioquímica divergente dos 
intervalos de referência (March et al., 2018). Cientistas de várias partes do mundo se reuniram 
a fim de criar uma ferramenta de análise das doenças de risco às quais as tartarugas marinhas 
estão mais susceptíveis e quais as medidas necessárias para reduzir estes riscos. A partir da 
compilação dos dados foi possível perceber uma alta taxa de doenças em indivíduos 
imunocomprometidos podendo haver uma relação entre a imunossupressão e os 
contaminantes ambientais resultados de influências antropogênicas (Mashkour et al., 2020). 
Com a colaboração entre pesquisadores e um certo tempo é possível que alcancemos grandes 
avanços na compreensão sobre os patógenos da vida selvagem. É importante ressaltar ainda a 
relevância da realização de testes patogénicos nos animais em reabilitação pré e pós mortem 
como um meio de aprimorar os nossos conhecimentos bem como minimizar a mortalidade e a 
morbidade destes animais e dos animais livres (Yabsley, 2019). Senko et al. (2020) também 
sugere uma forte ênfase em exames veterinários completos de animais vivos e necropsias de 
animais mortos. 

Caliani et al. (2019) analisaram pela primeira vez as diferentes respostas imunológicas 
em tartarugas marinhas hospitalizadas em centros de reabilitação do Mediterrâneo e 
apresentaram uma comparação com as de tartarugas livres. Os resultados indicam que manter 
as tartarugas marinhas nestes centros pode causar um stress fisiológico aos animais seguido de 
um desequilíbrio de alguns componentes do sistema imunológico. Estes resultados sustentam 
os resultados de estudos prévios como os de Baker et al. (2015) e mesmo do presente estudo, 
onde o maior ratio de mortalidade das tartarugas marinhas ocorreu ainda nos primórdios da 
reabilitação, indicando que o estresse fisiológico pode comprometer o sistema imunológico 
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destes animais e consequentemente diminuir as chances de obter uma recuperação bem 
sucedida. Yabsley (2019) ressalta a importância da quarentena e a realização de testes aquando 
na admissão de animais nos centros de reabilitação como uma forma de prevenir a propagação 
de parasitas, vírus e bactérias que estes possam conter. Ainda que a monitorização de agentes 
patogénicos seja uma atividade que consome muito tempo, os benefícios para diagnósticos 
futuros são evidentes e podem agilizar o reconhecimento das doenças. Vários estudos estão a 
focar em exames de perfis hematológicos e bioquímico de tartarugas verdes libertadas, o que 
proporcionou a criação de “intervalos de referência” que podem ser usados para verificar a 
saúde destes animais de uma forma mais eficaz. Por exemplo, em centros de reabilitação da 
Austrália verificou-se uma diferença significativa entre os perfis sanguíneos de animais 
libertados pós reabilitação e os que morreram durante o programa de reabilitação (March et al., 
2018). A utilização de analisadores bioquímicos tradicionais é muito frequente em uso clínico, e 
de acordo com os resultados demonstrados por McNally e Innis (2020) o acompanhamento das 
tendências importantes de proteínas plasmáticas em tartarugas marinhas arrojadas pode ser 
avaliado usando dados seriados e ainda servir de parâmetro para análise de casos futuros. 

Os nossos registos indicaram que a causa primária com maior taxa de mortalidade foi a 
captura acidental (42%, N = 5) seguida do grupo de “outras causas” que representa 33% (N = 4) 
das mortes (Figura 3.8). Em 2014, estima-se que cerca de 52.340 tartarugas marinhas foram 
acidentalmente capturadas por redes de pesca no Mediterrâneo sendo que apenas 27,6% 
puderam ser reabilitadas e libertadas (Caracappa et al., 2018). Esse número é preocupante e 
torna nítido a interação negativa entre estes animais marinhos e as atividades Humanas. Estes 
valores são comuns a vários países e enfatizam a necessidade de medidas de mitigação dos 
efeitos das atividades antropogénicas. Estas medidas são urgentes e os esforços coletivos são 
fundamentais se esperamos ver uma mudança neste cenário nos próximos anos, o trabalho 
precisa ser sincronizado e partir de todas as camadas sociais, não só dos pesquisadores, mas sim 
do governo e da população como um todo. 

4.4 Tempo em reabilitação 

No nosso estudo das 45 tartarugas que deram entrada nos centros de reabilitação 12 
(27%) vieram à óbito no decorrer do tratamento, sendo que 8 tartarugas (17,8%, N = 8) 
morreram ainda nas duas primeiras semanas de reabilitação. Estatísticas mostram que há uma 
diferença considerável entre os indicativos de stress de animais hospitalizados bem como dentro 
destes indicativos, sugerindo que o primeiro período (< 2 meses) de reabilitação é 
particularmente estressante para o animal, possivelmente por causa da sua condição de saúde 
e de cativeiro (Caliani et al., 2019). Estes resultados são condizentes com os de Baker et al. (2015) 
nos quais indicaram que as primeiras semanas são as mais complicadas para estes animais 
marinhos que também apresentaram o maior ratio de mortalidade logo no início da reabilitação. 
A média de tempo em reabilitação pelas tartarugas que morreram foi de 99 dias ± DP 181 dias, 
sendo o tempo mínimo de zero dias e o tempo máximo de 596 dias (Figura 3.9). Tanto neste 
estudo como no de Baker et al. (2015) podemos verificar que há tartarugas marinhas em 
reabilitação que morrem mesmo após anos de tratamento.   

Os resultados de Baker et al. (2015) indicam que as tartarugas marinhas que 
sobreviveram e foram libertadas passaram um tempo médio maior em reabilitação do que as 
que morreram. Os nossos resultados foram compatíveis a este estudo, verificou-se um tempo 
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médio de reabilitação de 355 dias ± DP 588 dias para as tartarugas libertadas (Figura 3.9). As 
projeções de Baker revelaram ainda que, quanto mais tempo a tartaruga passa em reabilitação 
maior é a chance de serem libertadas possuindo uma probabilidade de sobrevivência 
aumentada de 1 fator para cada dia gasto em reabilitação.  

A média geral de dias que as tartarugas deste estudo estiveram em reabilitação foi de 
287 dias ± DP 523 dias, o que representa quase um ano em reabilitação para cada tartaruga 
admitida. De acordo com Óros et al. (2016) os animais devem permanecer o menor tempo 
possível nos centros de reabilitação de forma que se reduza o risco de distúrbios 
comportamentais, complicações em cativeiro e ainda doenças infecciosas. Indivíduos que 
passam longos períodos em reabilitação podem se tornar potenciais riscos à população de 
tartarugas selvagens uma vez que podem introduzir novos agentes patogénicos contraídos 
durante o período em cativeiro (Baker et al., 2015). Os estudos realizados por Cruciani et al. 
(2019) mostraram que quase 70% das tartarugas marinhas com osteólise desenvolveram a 
doença durante o período de reabilitação, o que levanta a hipótese de que algumas doenças 
como a poliartrite podem ter início nos animais em cativeiro uma vez que o stress associado à 
reabilitação pode levar à uma imunossupressão favorecendo o desenvolvimento de algumas 
patologias, como a artrite séptica. 

Flint et al. (2017) investigaram se diferentes causas de arrojamento assim como o 
período que cada animal passa em reabilitação tem alguma influência na sobrevivência a longo 
prazo pós reabilitação, no entanto é difícil acessar o verdadeiro sucesso da reabilitação sem o 
monitoramento de cada indivíduo após a libertação.  

4.5 Sucesso da reabilitação 

A taxa de sucesso de uma reabilitação é, na prática, complicada de ser calculada. Por 
exemplo, nos estudos de Flint et al. (2017) em Queensland, a reabilitação não foi considerada 
bem sucedida caso o animal fosse encontrado arrojado novamente dentro do período de 
estudo, no entanto animais encontrados em boas condições pelo menos uma vez durante a 
coleta de dados foram considerados na taxa de sobrevivência. Nosso estudo não incluiu o 
monitoramento dos animais recém libertados, portanto não podemos apresentar valores 
referentes à sobrevivência após libertação. 

Baker et al. (2015) concluíram que em relação às espécies de tartarugas marinhas as 
tartarugas comuns são as que mais sobrevivem durante a reabilitação ao contrário da tartaruga 
verde que possui o menor ratio de sobrevivência. A tartaruga de Kemp apresentou um ratio 
intermédio entre ambas. No nosso estudo pudemos verificar que cerca de 73% das tartarugas 
comuns em reabilitação sobreviveram e foram libertadas, porém ao contrário do estudo de 
Baker a tartaruga verde teve um ratio de sobrevivência (67%) relativamente maior do que a 
tartaruga de Kemp (50%) (Figura 3.13) apesar do baixo número de indivíduos admitidos. Esta 
potencial divergência de resultado entre os estudos pode ser explicada pelo facto de que a 
quantidade de indivíduos dentro de cada espécie é muito diferente uma da outra. No nosso 
estudo das quatro espécies de tartarugas marinhas reabilitadas 73% são tartarugas comuns, 7% 
tartarugas verdes e 4% tartarugas de Kemp. Como o número de indivíduos da tartaruga de Kemp 
é bem menor que o das outras espécies torna-se complicado tirar conclusões se esta espécie é 
ou não a menos bem sucedida.  
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De acordo com Innis et al. (2019) o número de tartarugas libertadas tem aumentado ao 
longo dos anos. Nos EUA cerca de 80% das tartarugas marinhas em programas de reabilitação 
foram libertadas entre 2007 e 2016 em contrapartida entre 1997 e 2006 apenas 15% destes 
vertebrados marinhos foram reintroduzidos no habitat marinho (Innis et al., 2019). Os centros 
da Flórida foram os que mais libertaram tartarugas reabilitadas, isto pode estar ligado com os 
esforços serem maiores nesta zona devido ao grande número de tartarugas marinhas que 
nidificam nas praias desta região (Innis et al., 2019). É necessário que tenhamos em mente que 
a probabilidade de sobrevivência de tartarugas recém-eclodidas é muito baixa, por isto se 
conseguirmos reabilitar de forma bem sucedida ao menos uma tartaruga juvenil ou adulta isto 
já será demograficamente expressivo (Mestre et al., 2014) tendo em vista que este animal 
futuramente poderá vir a entrar na população reprodutora e assim contribuir para a 
manutenção da espécie.   

O resgate da vida selvagem, a reabilitação, a realocação e a libertação, no inglês a regra 
dos RRRR “rescue, rehabilitation, relocation and release” tornaram-se um esforço bem-
estabelecido no campo da medicina veterinária (Sleeman & Clark, 2003). O número de 
tartarugas marinhas libertadas após serem submetidas aos programas de reabilitação vem 
aumentando ao longo do tempo, contudo o resultado desses esforços ainda não está claro para 
a maioria dos casos (Innis et al., 2019). Estudos realizados com marcação por satélite de um 
grupo de tartarugas devolvidas ao Oceano após passarem por centros de reabilitação 
produziram conclusões variáveis quanto ao comportamento destes animais pós libertação. 
Algumas tartarugas apresentaram comportamentos consistentes com os das tartarugas 
saudáveis com o registo de pelo menos uma tartaruga comum nidificando normalmente após 
os eventos RRRR. No entanto, outras apresentaram comportamentos irregulares levando a 
dúvidas sobre à eficácia dos programas de reabilitação (Mestre et al., 2014). Segundo os 
resultados obtidos por Innis et al. (2019) após o envio de questionários às 42 instalações de 
reabilitação dos EUA, pelo menos 20 destas reportaram um total de 314 (correspondendo a 
apenas 2,8% dos animais libertados) reencontros após à reabilitação. Em 78% dos reencontros 
as tartarugas estavam vivas, mas a maioria dos reencontros infelizmente estavam associados a 
um segundo evento de encalhe causado por doença ou ferimentos. 

A reabilitação dos animais marinhos deve ser destacada como uma peça importante nos 
esforços da conservação. A taxa de sucesso dos programas de reabilitação, como um todo, pode 
variar muito de acordo com as espécies e as causas de entrada mais representativas. A análise 
de dados realizadas por Baker et al. (2015) mostraram que de 1.700 tartarugas admitidas nos 
centros de reabilitação da Flórida cerca de 61,5% morreu durante o programa e apenas 36,8% 
pôde ser libertada. Os eventos traumáticos, em sua maioria, levam à uma baixa taxa de 
sobrevivência tendo em conta que as feridas abertas são portas de entrada para fungos e outros 
agentes infecciosos que levam ao desenvolvimento de infeções, sendo muitas vezes piores do 
que o próprio trauma em si (Mashkour et al., 2020). Em Queensland, Flint et al. (2017) 
contabilizaram que em 18 anos de estudo, apenas 39% das tartarugas arrojadas foram libertadas 
e destas, somente 24 tartarugas foram reencontradas como membros saudáveis e funcionais 
nas populações selvagens. Das 2.970 tartarugas que deram entrada nos centros de reabilitação 
de Queensland, houve uma média de 165 tartarugas arrojadas por ano. 

Um cenário diferente foi observado por Óros et al. (2016) nas ilhas Canárias em Espanha, 
cerca de 86,29% das tartarugas marinhas admitidas no centro de reabilitação de Tafira puderam 
ser libertadas pós reabilitação o que reforça o papel fundamental desses programas na 
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conservação das espécies. A reabilitação dos animais marinhos deve ser destacada como uma 
peça importante nos esforços da conservação, principalmente quando estas espécies estão 
submetidas à múltiplas ameaças sejam elas antropogênicas ou naturais. Só libertar os animais 
reabilitados não nos dá a certeza de que nossos esforços foram bem sucedidos, somente com o 
rastreamento pós reabilitação poderemos ter uma estimativa genuína do sucesso dos 
programas de reabilitação.   

4.6 Análise Caretta caretta  

Em 2013, tivemos um caso excecional em que uma tartaruga comum juvenil foi admitida 
por motivos desconhecidos no CRAM-Quiaios, no entanto apresentava-se severamente mal 
nutrida, o animal pesava cerca de 660 gramas e passou 591 dias em reabilitação até poder ser 
libertada (Figura 3.15). A desnutrição foi sugerida como causa de hipoglicemia em tartarugas 
comuns arrojadas, podendo ser esta hipoglicemia resultante da exaustão, sepse ou anorexia 
prolongada do animal (McNally & Innis, 2020). Não foi possível identificar qual a causa principal 
que levou esta tartaruga à um estado de má nutrição severa. A desnutrição pode resultar de 
vários fatores, incluindo a ingestão de plásticos. Salienta-se que estudos realizados por Duncan 
et al. (2019) com tartarugas verdes arrojadas na Ilha de Chipre indicam uma certa seletividade 
à dieta de macroplástico. Além do potencial já conhecido dos plásticos de causarem efeitos letais 
devido a obstrução e lesão intestinal, verifica-se ainda efeitos subletais adversos, como a 
desnutrição, a imunidade prejudicada e a diluição da dieta. Duncan et al. (2019) alertaram 
também para uma relação negativa significativa entre o tamanho da tartaruga e a quantidade 
de peças plásticas ingeridas, sendo os animais menores, geralmente, os que mais ingerem 
plásticos. Duncan et al. (2019) sugerem que isto pode ser explicado pela ingenuidade dos juvenis 
e/ou pelas mudanças ontogenéticas na dieta.  

Neste estudo 33 das 45 tartarugas marinhas admitidas nos centros de reabilitação foram 
de tartarugas comuns, deste número cerca de 24 (73%) sobreviveram e foram libertadas após a 
reabilitação. Quando comparadas com as outras três espécies admitidas, as tartarugas comuns 
tiveram também o maior ratio de sobrevivência (Figura 3.16), um resultado que é similar aos 
estudos prévios de Baker et al. (2015) e que indicam que estes animais apresentam uma maior 
resiliência às difíceis condições enfrentadas. 

 As tartarugas comuns juvenis passam por mudanças ontogénicas das águas oceânicas 
para as águas costeiras após atingirem um certo comprimento de carapaça (SCL entre 42 – 59 
cm) (Briscoe et al., 2016). Os estudos de Nicolau et al. (2016b) mostram que a densidade relativa 
de arrojamentos de tartarugas comuns tem aumentado ao longo dos últimos 36 anos, sendo a 
interação com a pesca, atualmente, o principal motivo destes arrojamentos. Nosso estudo 
indicou que 58% de Caretta caretta tiveram como causa principal de admissão a captura 
acidental, o que está em acordo com estudos anteriores (Figura 3.17). O conflito entre pesca e 
as tartarugas marinhas pode ser reduzido através da melhoria do planeamento espacial marinho 
frente a identificação de hotspots vulneráveis. No Havaí, a utilização de ferramentas como a 
telemetria de satélite e o monitoramento remoto de dados oceanográficos estão a ser eficazes 
na informação e gestão da pesca reduzindo efetivamente a captura não intencional (Scales et 
al., 2014). 
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4.7 Entidades participantes 

Atualmente podemos verificar um progresso na capacidade de intervenção e 
monitoramento da costa portuguesa, pode-se dizer que a recolha de animais arrojados não tem 
só a função de manter a higiene costeira, mas passou a ser uma ferramenta crucial no estudo e 
avaliação dos estatutos de conservação de muitas espécies marinhas. A implementação de 
protocolos estandardizados durante a recolha e a admissão desses animais nos centros de 
reabilitação aprimorou a quantidade e qualidade de dados e de amostras (Ferreira et al., 2016). 
As autoridades marítimas corresponderam à 32% de todas as recolhas de tartarugas marinhas 
arrojadas nos últimos 14 anos, em segundo lugar tivemos os pescadores (21%) como sendo os 
responsáveis pela entrega do animal nos centros de reabilitação, o papel de outras entidades de 
recolha pode ser analisado na Figura 3.18. 

Ressalta-se que a causa principal dos arrojamentos deste estudo foi devido à captura 
acidental, no entanto o resultado acima nos indica que os pescadores tiveram uma participação 
expressiva na tentativa de auxiliar os animais capturados acidentalmente. Embora essa 
realidade esteja longe de ser a ideal uma vez que necessitamos mitigar a causa a fim de se 
extinguir as consequências, podemos perceber uma maior conscientização da importância da 
conservação e proteção dos vertebrados marinhos por parte dos pescadores portugueses. Por 
outro lado, um estudo realizado na Turquia por Özdilek et al. (2018) apresentou um resultado 
alarmante no que se refere a principal causa de arrojamentos na região, o dano intencional 
(provocar ferimentos por armas de fogo ou outras ferramentas) apareceu em 46% dos casos de 
arrojamento no país, o que consequentemente resultou numa taxa de sucesso da reabilitação 
menor que 19%. O alto índice de tartarugas intencionalmente feridas ou mortas na Turquia pode 
ser relacionado ao conhecimento errôneo por parte dos pescadores no que diz respeito a 
biologia e os requisitos de conservação destes animais, o que torna necessário uma maior 
interação entre governantes, pesquisadores e pescadores (Özdilek et al., 2018). 

 Neste estudo as tartarugas que sobreviveram à reabilitação puderam ser libertadas de 
volta ao seu ambiente natural. No entanto, noutros locais algumas tartarugas marinhas não 
podem ser devolvidas ao meio ambiente pós reabilitação devido as sequelas permanentes que 
não permitem que estas retomem uma vida normal na natureza. Por isto, algumas destas 
tornam-se moradores permanentes em zoológicos e oceanários (Feck & Hamann, 2013; Cardona 
et al., 2012). O estudo realizado por Che-Castaldo et al. (2018) mostrou que a maioria dos 
zoológicos e oceanários preferem expor animais exóticos e de outras partes do mundo, no 
entanto a inclusão de espécies nativas ameaçadas é de suma importância no desenvolvimento 
de programas educacionais e que engajem a comunidade com uma maior probabilidade de 
impactar as espécies ameaçadas e promover ações diretas de conservação. Nos dias de hoje 
podemos notar um aumento no apoio e financiamento prestados por ONGs em ações como o 
monitoramento e pesquisas da biodiversidade realizadas por zoológicos e oceanários. Ainda que 
estas ações ajudem a apoiar a recuperação bem-sucedida de espécies ameaçadas, ela sozinha 
não consegue resolver os problemas de conservação como um todo (Che-Castaldo et al., 2018).  
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4.8 Monitoramento e Rastreio 

No nosso estudo 82% das tartarugas marinhas reabilitadas receberam algum tipo de 
marcação antes de serem libertadas (Figura 3.19), tendo em conta o crescente número de 
rastreadores disponíveis no mercado a marcação de animais recém reabilitados pode ser 
considerado uma mais valia aos estudos e monitoramento do sucesso dos programas de 
reabilitação. No entanto um dos maiores desafios para a implementação em massa destes 
dispositivos está no enorme custo de desenvolvimento e refino desta tecnologia que 
inevitavelmente aumenta o preço final do produto. É importante destacar aqui que apenas 19% 
dos estudos de rastreamento de tartarugas colocam a questão “conservação” como motivo 
principal para a realização do rastreamento (Hays & Hawkes, 2018). Esta acanhada percentagem 
nos revela um grande desafio: como fazer um melhor uso dos dados de rastreamento em prol 
das políticas de conservação e servir como uma base sólida na conservação das tartarugas 
marinhas.  

Nos EUA foram libertadas um total de 11.417 tartarugas marinhas até 2016 e destas, 
cerca de 8.836 (77%) tartarugas receberam o PIT Tag (Innis et al., 2019). Hays e Hawkes (2018) 
revisaram literaturas de rastreamento de tartarugas marinhas e indicaram que pelo menos 7 mil 
tartarugas já foram rastreadas por satélite até o final de 2017 sendo este número crescente uma 
vez que esta técnica está a ser aprimorada e atualmente até mesmo pequenos juvenis (CCL ≥ 11 
cm) podem ser rastreados. Uma das vantagens da utilização de etiquetas de rastreio e emissores 
em tartarugas reabilitadas consiste na coleta de informações importantes quanto ao estado da 
tartaruga pós libertação. Por exemplo ao verificar-se que o equipamento de marcação está se 
movendo a uma velocidade acima do padrão de uma tartaruga podemos inferir que o animal foi 
capturado, ou ainda se o emissor se encontra próximo da costa ou mesmo fora da água isto nos 
sugere que o animal pode ter sido capturado ou morreu. 

Um estudo realizado no Japão por Briscoe et al. (2016) demonstrou que as tartarugas 
comuns juvenis libertadas no Pacífico Norte e monitoradas durante as migrações transoceânicas 
não apresentavam uma distribuição meramente passiva, mas também, alguns movimentos 
ativos durante as rotas migratórias, elas ainda demonstraram uma natação orientada em 
regiões da corrente e contracorrente de Kuroshio (KEBR e KCC). O rastreio de tartarugas 
marinhas pós-reabilitação pode aprimorar os nossos conhecimentos quanto aos padrões 
migratórios das espécies bem como a habilidade destes animais reabilitados de se readaptarem 
à natureza. 

É necessário que haja um acordo nos estudos de campo entre as técnicas de marcação 
e as análises fisiológicas a fim de se medir as taxas de sobrevivência dos animais reabilitados 
devido a interações antropogénicas, as taxas de crescimento, a capacidade reprodutiva e o 
estado de saúde de cada indivíduo. Se conseguirmos vincular os efeitos subletais com 
consequências na aptidão do animal (ex. redução na aquisição e assimilação de energia, 
mudanças comportamentais potencialmente danosos etc.) quer na pesquisa laboratorial ou 
quer nos trabalhos de campo, possibilitaremos aos pesquisadores desenvolver modelos que 
possam avaliar os impactos a longo prazo nos indivíduos e nas populações. Com os avanços na 
tecnologia de marcação, será logisticamente mais fácil avaliar até que ponto os efeitos subletais 
podem se tornar letais ou resultar em prejuízo reprodutivo das espécies (Senko et al., 2020). 
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Nosso estudo não incluiu a avaliação do número de tartarugas reencontradas após o 
período de reabilitação e por mais que o uso de PIT Tag tenha aumentado ao longo dos anos há 
vários fatores que limitam a detecção futura das tartarugas libertadas. As tartarugas fêmeas 
podem ser detectadas durante a desova, no entanto os machos nunca retornam à terra sob 
circunstâncias normais, só sendo possível identificá-los durante novos arrojamentos (Innis et al., 
2019). Um estudo realizado por Mestre et al. (2014) com tartarugas recém libertadas em 
Portugal após um longo período em cativeiro, forneceu informações importantes quanto aos 
movimentos e comportamentos desses animais e as chances de sucesso nesta reintrodução ao 
ambiente selvagem. Os resultados foram de certa forma satisfatórios uma vez que estas 
tartarugas apresentaram um deslocamento não aleatório levando-as de volta a regiões de 
alimentação tradicionais a estas espécies. 

O rastreamento por satélite é uma ferramenta importante na monitorização à longo 
prazo da sobrevivência dos animais reabilitados. No entanto estes estudos ainda são escassos 
uma vez que o custo associado é elevado e a grande parte dos equipamentos que existem 
atualmente no mercado ainda não conseguem realizar o rastreio por mais de 3 anos (Hays & 
Hawkes, 2018; Baker et al., 2015). Cardona et al. (2012) avaliaram a capacidade de tartarugas 
comuns rastreadas se readaptarem à natureza após um longo período em reabilitação e 
perceberam que a maioria das tartarugas avaliadas apresentaram comportamentos e padrões 
de dispersão anormais após serem libertadas, sugerindo que isto poderia ser uma consequência 
do prolongado período em cativeiro ou ainda ser um resquício da doença ou lesão sofrida pelo 
animal. Os programas de RRRR podem ser considerados uma ferramenta útil na divulgação 
pública das questões biológicas e da importância da conservação da vida selvagem (Feck & 
Hamman, 2013), mais além, estas atividades proporcionam um aprimoramento no 
conhecimento da biologia básica das espécies envolvidas e das técnicas veterinárias (Caillouet 
et al., 2016). O conhecimento dos padrões de dispersão, áreas de alta frequência e os corredores 
de movimento entre os estágios de vida é prioridade para a conservação das tartarugas 
marinhas (Casale & Mariani, 2014). 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reabilitação engloba o tratamento de animais feridos, doentes ou órfãos e, quando 
bem sucedida, a libertação destes animais de volta à natureza. A dificuldade da implementação 
destes programas de forma generalizada pode ser influenciada pelos altos custos da reabilitação 
e infelizmente baixa taxa de sucesso (Mestre et al., 2014; Baker et al., 2015). A reabilitação em 
si não tem conseguido recuperar as populações de tartarugas marinhas, no entanto podemos 
considerá-la uma ferramenta útil na conservação das tartarugas marinhas tendo em vista sua 
capacidade de mobilizar a sociedade e promover a conscientização de como as ações 
antropogênicas têm consequências diretas na vida dos animais marinhos. Este conhecimento 
permite à sociedade colocar uma certa pressão política sobre as autoridades em busca de 
mudanças que efetivamente atenuem estes problemas e aumentem os esforços legislativos de 
proteção de forma a diminuir os arrojamentos e fornecer fundos de investimentos aos centros 
de reabilitação e aos pesquisadores que empenham-se na investigação das causas e 
consequências dos arrojamentos de animais marinhos (Baker et al., 2015). 

Por mais que a troca de informações esteja a aumentar dentro do meio científico é 
possível que algumas barreiras na comunicação ainda resultem em relatórios imprecisos, seja 
por falta de dados, erros de contagem ou de linguagem. Estas informações quando omitidas 
podem resultar em estatísticas subestimadas quanto a real situação (Innis et al., 2019). A adoção 
de algumas medidas alternativas nomeadamente, restrições ao uso comercial, criação de áreas 
protegidas e a redução da captura acessória, podem permitir a intervenção administrativa 
adequada. É necessário que haja uma troca de perspectivas entre os governantes, os cientistas 
e os pescadores a fim de tomarem em conjunto as melhores decisões (Mashkour et al., 2020). 

Se objetivamos melhorar a conservação dos recursos marinhos e da biodiversidade a 
integração entre o sensoriamento remoto, a oceanografia, a gestão da pesca e a ecologia 
espacial são fundamentais para atingirmos esta meta. Uma maior coordenação entre os centros 
de resgate e um maior envolvimento com os pescadores pode contribuir para reduzir a captura 
acidental e consequente mortalidade destes répteis. A pesca e as políticas de proteção marinha 
devem compartilhar de um mesmo objetivo: alcançar um desenvolvimento sustentável através 
da manutenção de uma economia produtiva que respeite a biodiversidade (Caracappa et al., 
2018).  
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