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As tartarugas são reconhecidas por possuírem placas ósseas fundidas, na qual dão 

origem a carapaça (dorso) e ao plastrão (ventre). Esta característica morfológica serve 

como proteção ao animal, devido à sua rigidez (Lopes, 2004). 

Testudinata é uma ordem de répteis, dentro da classificação biológica na qual 

engloba organismos como: Tartarugas (marinhas e de água doce), Cágados (água doce) 

e Jabutis terrestres). Atualmente, existem mais de 250 espécies divididas em 14 famílias 

desta ordem (Pritchard & Trebbau, 1984; Ernst & Barbour, 1989; Iverson, 1992; Ewert 

et al., 2004). 

Dentre as sete espécies de tartarugas marinhas conhecidas mundialmente, cinco 

ocorrem para o Brasil e são agrupadas em duas famílias: Dermochelyidae e 

Cheloniidae. As espécies conhecidas são denominadas: tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta Linnaeus, 1758), tartaruga-verde (Chelonia mydas Linnaeus, 1758), tartaruga-

de-couro (Dermochelys coriacea Vandelli, 1761), tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata Linnaeus, 1766) e tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829). 

Fig. 1. 

 

Figura 1. A) tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta); B) tartaruga-verde (Chelonia mydas); 

C) tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea); D) tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata); E) tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). Tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta). Fonte: www.tamar.com.br 



 

Diferenciando espécies: A tartaruga-cabeçuda possui cinco placas laterais, a 

tartaruga-verde possui quatro placas laterais, a tartaruga-de-couro se caracteriza pela 

carapaça coberta por pele coriácea elástica, sem placas diferenciadas e com quilhas 

longitudinais, já na tartaruga-de-pente as placas de todo o casco são sobrepostas umas as 

outras, e, por fim, a tartaruga-oliva possui seis ou mais placas laterais de cada lado do 

casco (CECLIMAR, 2017). 

Tartarugas apresentam ciclo de vida complexo, passando por algumas mudanças 

comportamentais ao longo de suas vidas. Os filhotes ao nascerem seguem em direção ao 

mar, já nascem independentes e para sobreviver necessitam chegar a zona pelágica, 

zonas de convergência de correntes que formam grandes aglomerados de algas 

(principalmente sargaços) e matéria orgânica flutuante. Onde haverá recursos 

disponíveis, para continuarem seu ciclo (Van Buskirk, 1994).  Após atingirem a 

maturidade sexual, o acasalamento normalmente ocorre no oceano, entretanto, também 

costuma acontecer em áreas já próximas das desovas (Lutz et. al., 1997). 

As tartarugas fêmeas migram em direção à costa, para realizarem sua postura. A 

desova costuma acontecer em praias onde não tenha muita influência humana, e 

normalmente é no período noturno, pois a temperatura da areia pode dificultar no 

comportamento da postura. Para eventual desova, elas constroem a cama e o ninho. 

Depois da postura, a fêmea volta para o mar. O calor da areia principal responsável no 

desenvolvimento do embrião, nos ovos. O sexo da tartaruga será definido conforme a 

temperatura que foi encubado (temperaturas acima de 30 ºC produzem mais fêmeas; 

temperaturas mais baixas abaixo de 29 ºC produzem mais machos) (Ferreira, 2009). 

Após a eclosão dos ovos, num período de 40-60 dias, os filhotes saem em direção ao 

mar, normalmente no período noturno, pois as chances de sobrevivência são maiores. 

Estima-se que, de cada mil filhotes, apenas um ou dois atingem a idade adulta (Santos, 

2009). Figura 2. 

As tartarugas marinhas são fundamentais para o desenvolvimento e sobrevivência 

de todo um ecossistema. A existência de uma diversos grupos taxonômicos, depende 

das tartarugas marinhas, assim, elas são peças chave para a conservação dos oceanos.   

Na visão ecológica, as tartarugas são consideradas controladoras de populações de 

invertebrados, como aguas vivas, corais, algas e alguns vertebrados, como pequenos 

peixes. Por outro lado, dentro da cadeia trófica, têm como predador, tubarões na fase 

adulta e aves, carangueijos, polvos, entre outros (TAMAR, 2017). 

Todas as sete espécies de tartarugas-marinhas existentes estão em alguma 

categoria de ameaça. A interferência humana em escala global é a causa do colapso das 

populações dessas espécies (Martins e Molina, 2008). 



 

Figura 2. Ciclo de vida das tartarugas marinhas. Ciclo de vida esquematizado da 

tartaruga-comum, C. caretta. As outras espécies de tartarugas seguem o mesmo padrão, 

mas com durações diversas. Fonte: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal, Chapter: 

VI, Publisher: Esfera do Caos, Editors: Armando Loureiro, Nuno Ferrand de Almeida, 

Miguel A. Carretero, Octávio S. Paulo, pp.188-205 
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