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RESUMO 

A interferência humana em escala global é a causa do colapso das populações de tartarugas 

marinhas e os impactos das atividades humanas incidem em todos os estágios e habitats do ciclo 

de vida desses animais. Colisões de embarcações em tartarugas marinhas são recorrentes 

causando geralmente fratura traumática da carapaça, sendo que o prognóstico varia dependendo 

de cada caso, mas, na maioria das vezes, é desfavorável. A literatura descritiva e a discussão a 

respeito dos casos de colisões entre embarcações e tartarugas marinhas, comum em regiões 

costeiras, é escassa. Os dados utilizados neste estudo estão disponíveis no Sistema de 

Informação de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA). O número de indivíduos que 

sofreram colisão com embarcações (n=193) no período do estudo foi localmente alto no litoral 

Norte do estado, demonstrando a fragilidade de tartarugas juvenis, a carência de conhecimento 

da problemática e ações públicas de combate a este tipo de ocorrência. 
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ABSTRACT 

Human interference on a global scale is the cause of the collapse of sea turtle populations and 

the impacts of human activities affect all stages and habitats in the life cycle of these animals. 

Vessel collisions on sea turtles are recurrent, usually causing traumatic shell fractures and the 

prognosis varies depending on each case, but in most cases it is unfavorable. Descriptive 

literature and discussion of collision cases between vessels and sea turtles, common in coastal 

regions, is scarce. The data used in this study are available in the Aquatic Biota Monitoring 

Information System (SIMBA). The number of individuals that suffered collision with vessels 

(n=193) during the study period was locally high on the northern coast of the state, 

demonstrating the fragility of juvenile turtles, the lack of knowledge of the problem and public 

actions to combat this type of occurrence  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Cinco espécies de tartarugas marinhas utilizam a costa brasileira para reprodução 

e alimentação, e todas estão incluídas na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (Ministério do Meio Ambiente - Portaria nº 444, de 17/12/2014), 

e na “Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN 

Red List” (Quadro 1) (Sforza et al., 2017). 

 

Quadro 1: Status de conservação das espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil 

segundo as listas de espécies ameaçadas no mundo da IUCN e a lista oficial brasileira de espécies 

ameaçadas. EN: em perigo; CR: criticamente em perigo; VU: vulnerável. 
 

ESPÉCIE NOME COMUM IUCN MMA 

Chelonia mydas Tartaruga-verde EN VU 

Caretta caretta Tartaruga-cabeçuda VU EN 

Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva VU EN 

Eretmochelys imbricata Tartaruga-de-pente CR CR 

Dermochelys coreacea Tartaruga-de-couro VU CR 
 

 

A Chelonia mydas tem como habitat águas costeiras com muita vegetação 

submersa (áreas de forrageio), ilhas ou baías onde estão protegidas, sendo raramente 

avistadas em alto-mar. Ocorre nos mares tropicais e subtropicais, em águas costeiras e ao 

redor das ilhas, sendo frequente a ocorrência de juvenis em águas temperadas. A tartaruga 

verde é uma das poucas espécies de mega herbívoros costeiros. Estes animais possuem a 

capacidade de modificar de maneira significativa a estrutura das comunidades de 

macrófitas costeiras, influenciando assim todo o ecossistema (Santos, 2014). A Caretta 

caretta tem habitat variável ao longo do ciclo de vida. Os filhotes e juvenis vivem em 

alto-mar; os adultos em áreas de alimentação situadas a profundidades entre 25 e 50m. 

Ocorre nos mares tropicais e subtropicais de todo mundo e em águas temperadas. A 

Lepidochelys olivacea habita principalmente águas rasas, mas também mar aberto. Ocorre 

em mares tropicais e subtropicais, nos oceanos Pacífico e Índico. No Atlântico, ocorrem 

na América do Sul e na costa oeste da África. Já a Eretmochelys imbricata prefere recifes 

de corais e águas costeiras rasas. Pode ser encontrada, ocasionalmente, em águas 

profundas. É considerada a mais tropical de todas as tartarugas marinhas e está distribuída 

entre mares tropicais e por vezes subtropicais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. A 
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Dermochelys coreacea vive usualmente na zona oceânica durante a maior parte da vida. 

A única área regular de desova conhecida no Brasil situa-se no litoral norte do Espírito 

Santo. É encontrada em todos os oceanos tropicais e temperados do mundo (TAMAR, 

2020). 

Segundo o ICMBIO (2011) a interferência humana em escala global é a causa do 

colapso das populações de tartarugas marinhas e os impactos das atividades humanas 

incidem em todos os estágios e habitats do ciclo de vida desses animais.  

Goldberg e colaboradores (2010) apontam que acidentes envolvendo impacto de 

hélice ou casco são causas comuns de lesões e morte entre tartarugas marinhas. Esses 

acidentes ocorrem muitas vezes quando as tartarugas marinhas emergem para respirar. 

 

Tais colisões são formas comuns de fratura traumática da carapaça, sendo fraturas 

cominutivas do impacto com a quilha de um barco (Fig. 1) ou uma série de cortes 

paralelos causados por hélice (Fig. 2) (Flint et al., 2009). A predação também pode causar 

fraturas (Fig. 3) mas nesse tipo de trauma muitas vezes existem outras lesões, como 

amputação de membros e lacerações de tecidos moles. O que difere as fraturas das 

decomposições de carapaça é que nas fraturas observamos as placas ósseas quebradas e 

na decomposição há descolamentos na sínfise das mesmas (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fratura cominutiva. Figura 2: Fraturas paralelas, de mesmo 

tamanho e distância entre elas. Figura 3: Marca de predação em placas 

marginais e laterais direitas. Figura 4: Descolamento na sínfise das placas 

ósseas por decomposição. Fonte: SIMBA, 2016. 
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Se as fraturas envolvem ou bissectam a coluna vertebral, o prognóstico para 

recuperação diminui substancialmente devido aos danos na medula espinhal. As fraturas 

profundas de carapaça também podem expor os pulmões e/ou a cavidade celomática. 

Entretanto, a exposição não resultará em falha da respiração, uma vez que os quelônios 

não requerem pressão negativa dentro da cavidade celomática para mantê-la (Terio et al., 

2018). Por essa razão, se os ferimentos não levarem a tartaruga ao óbito imediatamente, 

eles podem causar debilitação, desorientação e déficits persistentes, dificultando a 

capacidade do animal em se alimentar ou escapar de predadores. 

A carapaça tem a função de proteger os órgãos da cavidade celomática do meio 

externo. Portanto, quando as placas ósseas são fraturadas o caso deve ser tratado como 

urgência ou emergência dependendo das lesões envolvidas.  

Os casos urgentes são aqueles menos severos quando não há exposição de 

cavidade celomática ou hemorragias. Já os casos emergentes são os que envolvem 

hemorragias e/ou exposição de cavidade celomática com possível contaminação de 

cavidade (septicemia), entrada de esquírolas, perfuração de órgãos, afogamento por 

entrada de água na cavidade e evisceração. O prognóstico é variável, dependendo de cada 

caso, mas na maioria é desfavorável. 

Com base nos diferentes casos observados o objetivo desse estudo é avaliar a 

existência e frequência dos abalroamentos em tartarugas no litoral  paulista, por meio dos 

padrões das fraturas de carapaça em registros da fase 1 do Sistema de Informação de 

Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA), relativos ao período de agosto de 2015 a 

agosto de 2019. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma 

atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental 

federal das atividades da PETROBRAS de produção e escoamento de petróleo e gás 

natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo IBAMA. Esse projeto tem 

como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de 

petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das 
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praias e do atendimento veterinário aos animais vivos debilitados e coleta dos mortos 

(PETROBRAS, 2019). 

A área de atuação do PMP de São Paulo abrange toda a costa do Estado (622 Km) 

desde o limite sul na Praia do Pontal – Cananéia (25°18'08.5"S 48°05'29.2"W) até o limite 

norte na Praia Camburi – Ubatuba (23°22'04.9"S 44°47'06.1"W). Está dividida em 4 

trechos (Fig. 5), sendo: Trecho 7 - Iguape, Ilha Comprida, Cananéia (Ilha do Cardoso); 

Trecho 8 – Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (até Barra do Una); Trecho 9 – 

Bertioga, Guarujá, Santos e São Vicente e Trecho 10 - São Sebastião (Ilhabela), 

Caraguatatuba e Ubatuba. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Área de atuação PMP São Paulo. Fonte: Projeto de Monitoramento 

de Praias da Bacia de Santos – PMP-SP. 2020. 

 

Coleta de Dados 

Os dados utilizados neste estudo estão disponíveis no Sistema de Informação de 

Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA), a plataforma online do Projeto de 

Monitoramento de Praias (PMP) criada para reunir dados e informações sobre os animais 

encontrados vivos ou mortos nas praias por meio do monitoramento diário e/ou 

acionamento.  

Os dados coletados são referentes a todas as espécies de tartarugas-marinhas 

(Reptilia: Testudines) mortas cadastradas na fase 1 do SIMBA, encontradas no litoral 

paulista, com interação antrópica, envolvendo fraturas em carapaça, plastrão e/ou 



 
 

5 
 

amputamentos sugestivos de abalroamentos. Todas passaram por exame 

anatomopatológico (necropsia) para investigação da causa mortis. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O total de tartarugas cadastradas na fase 1 – área SP, que abrange o período de 

agosto de 2015 a agosto de 2019, é de 6081 indivíduos. Desse valor, os diagnosticados 

por colisão com embarcações foram 193 indivíduos = 3% (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Demonstração da relação entre o total de Testudines da fase 1-SP 

e a quantidade de indivíduos com evidência de abalroamentos entre 2015 e 

2019. 

 

O Gráfico 2 demonstra que dentre as tartarugas com evidência de colisão com as 

embarcações, 52 indivíduos = 27% possuíam resíduos sólidos antropogênicos em seu 

trato gastrointestinal (TGI), condição que pode ter contribuído com o abalroamento das 

mesmas, visto que favorecem a debilidade do animal e podem causar flutuabilidade 

positiva pelo acúmulo de gases no trato gastrointestinal.  

5915/97%

193/3%

OUTROS COLISÃO
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Gráfico 2: Porcentagem de tartarugas marinhas que colidiram com 

embarcações e possuíam resíduos sólidos antropogênicos em seu TGI, entre 

2015 e 2019. 

 

Os juvenis das espécies C. mydas, E. imbricata, L. olivacea e C. caretta 

habitualmente migram de ambientes oceânicos para áreas neríticas onde completam seu 

desenvolvimento e onde há maior disponibilidade de alimento (Bolten, 2003; Milton e 

Lutz, 2003 apud Poli, 2011) enquanto os adultos ficam em alto mar retornando à costa 

apenas para se reproduzir. Em decorrência disto a incidência de colisões com tartarugas 

em fase juvenil é muito maior quando comparada aos indivíduos adultos (Gráfico 3). O 

impacto disto para as espécies envolvidas é que indivíduos imaturos ainda não se 

reproduziram, portanto não contribuíram com a multiplicação populacional antes de ir a 

óbito. 

 

141 indivíduos
73%

52 indivíduos 
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Gráfico 3: Relação entre os abalroamentos de indivíduos adultos e juvenis, 

entre 2015 e 2019.  

Entre as ocorrências não reprodutivas registradas pelo Projeto TAMAR/ICMBio 

no Brasil, a grande predominância é da espécie C. mydas (Gráfico 4) (Marcovaldi et al. 

2009 apud Almeida, et al. 2011). Ocorrências, sobretudo de indivíduos em estágio juvenil 

para alimentação, se distribuem ao longo de toda a costa (Figura 6). Tais dados 

corroboram o fato de que 177 indivíduos (91,7%) das ocorrências de colisão envolvem 

indivíduos desta espécie (Gráfico 5). 

Gráfico 4: Total de encalhes de tartarugas marinhas divididos por espécie 

entre 2015 e 2019. 
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Figura 6: Distribuição geográfica da tartaruga marinha Chelonia mydas no 

Brasil (Almeida et al., 2011). 

 

 Gráfico 5: Porcentagem dos indivíduos que colidiram com embarcações, 

divididos por espécie, entre 2015 e 2019. 

 

  O Gráfico 6 demonstra que animais que colidiram com embarcações de escore 

corporal caquético (plastrão côncavo e amolecido com ossos proeminentes) e magro 

(plastrão ligeiramente côncavo nas laterais e protuso no centro) totaliza a pouco mais da 

metade dos casos (51%), o que sugere que animais nestas condições tendem a ser mais 
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letárgicos, pois, comumente estão doentes e sem se alimentar adequadamente. Apesar 

disso, a quantidade de abalroamentos envolvendo tartarugas com escore corporal bom e 

ótimo (plastrão convexo com consistência firme)  também é relativamente alta (32%), 

indicativo de que animais saudáveis também são susceptíveis às colisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentagem dos escores corporais de tartarugas que colidiram 

com embarcações durante o período da fase 1 do SIMBA, entre 2015 e 2019. 

 

Segundo a NORMAM 03 (Marinha do Brasil, 2003) por questões de segurança 

recomenda-se que a navegação seja feita a uma distância mínima (200 metros da linha de 

base) - mesma distância de banhistas nas praias dos costões rochosos - pois os riscos de 

naufrágio por perfurações de cascos são altos, porém muitos acabam se arriscando, 

principalmente amadores, aumentando a chance de colisão com os animais residentes 

e/ou frequentes no local. Poli (2011) aponta que no mar mediterrâneo a colisão com 

embarcações é a segunda causa de morte das tartarugas marinhas e a principal nas Ilhas 

Virgens em Porto Rico. 

Através do Gráfico 7 observa-se que o número de abalroamentos no trecho 10 foi 

bem mais alto em comparação aos outros.  
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Gráfico 7: Quantidade de tartarugas com evidência de colisão com 

embarcações em cada trecho do estado de SP durante o período de fase 1 do 

SIMBA, entre 2015 e 2019. 

 

Dentre os 4 municípios que compõem o trecho 10 a concentração de 

abalroamentos foi mais elevada no canal de São Sebastião e Ilhabela (53,8%), devido ao 

elevado interesse no turismo de navegação somado à considerável concentração de 

Chelonia mydas nesse mesmo local (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Quantidade de tartarugas com evidência de colisão com 

embarcações em cada município do trecho 10 durante o período de fase 1 do 

SIMBA, entre 2015 e 2019. 
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O Gráfico 9 demonstra que nos meses de Janeiro, Março, Setembro, Novembro e 

Dezembro o número de abalroamentos é maior na região de São Sebastião e Ilhabela, 

coincidindo com épocas de alta temporada e feriados nacionais prolongados, períodos em 

que os passeios embarcados com turistas são mais frequentes e, consequentemente, a 

incidência de colisões também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Somatória mensal do número de tartarugas que colidiram com 

embarcações entre os anos de 2015-19 na região de São Sebastião e Ilhabela. 

2020.

 

Discussão 

O número de indivíduos que sofreram colisão com embarcações (n=193 ) no 

período do estudo é significativo considerando que 55,4% desse total esteve concentrado 

apenas no trecho 10, demonstrando a carência de conhecimento da população e ações 

públicas de combate a este tipo de ocorrência. 

Indivíduos da espécie Chelonia mydas tiveram um maior registro de encalhes, 

sendo em sua quase totalidade  indivíduos juvenis, potencialmente devido ao fato do 

litoral do Estado de São Paulo ser uma das áreas de alimentação da espécie nessa fase de 

vida (Figura 6). 

Os meses em que ocorreram um aumento no número de encalhes por colisões 

corresponderam aos meses de veraneio e férias (setembro, dezembro e janeiro), na região 

15 / 16,3%

7 / 7,6%

9 / 9,7%

4 / 4,3%

2 / 2,1%
1 / 1,08%

8 / 8,7%
8 / 8,7%

12 / 13%

6 / 6,5%

9 / 9,7%

11 / 11,9%



 
 

12 
 

de São Sebastião e Ilhabela, onde foi registrado o maior número das ocorrências de 

abalroamentos. 

Devido à questão da recorrente ingestão de resíduos sólidos resultantes da 

poluição crescente no ambiente marinho, dentre os abalroamentos de tartarugas relatados 

nesse estudo foram encontrados 51 indivíduos com resíduos sólidos antropogênicos em 

seu TGI, visto que o plástico ingerido pode causar flutuabilidade positiva, dificultando o 

mergulho, natação e fuga desses animais. Quarenta e oito (94,1%) indivíduos com resíduo 

sólido poluente no TGI são da espécie Chelonia mydas, considerando o fato dessa espécie 

ser mais costeira do que as outras na fase juvenil, ficando mais suscetível à ingestão de 

detritos poluentes não orgânicos. 
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CONCLUSÃO 
 

A literatura descritiva e a discussão a respeito dos casos de colisões entre 

embarcações e tartarugas marinhas, comum em regiões costeiras no Brasil, é escassa. 

Sendo assim, são necessários mais estudos sobre os impactos aos animais costeiros 

causados pelas embarcações e a melhoria da legislação e fiscalização referentes a isso. 

Devido ao aumento no número de encalhes por colisões nos meses de veraneio e 

férias, principalmente na região de São Sebastião e Ilhabela onde ocorreram o maior 

número das ocorrências, também se faz necessária a realização de um trabalho de 

Educação Ambiental junto aos usuários de embarcação visando a obtenção de 

informações sobre possíveis naufrágios e abalroamentos de tartarugas com embarcações 

e a transferência de informações acerca das tartarugas encontradas na região, buscando a 

colaboração deles na conservação das espécies e a implantação de um projeto de lei para 

regulamentar o uso de embarcações em regiões costeiras do estado de São Paulo, 

direcionado à proteção da vida marinha. 
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