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Dentre cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no litoral brasileiro, Caretta
caretta e Dermochelys coriacea desovam na praia de Comboios, norte do ES. O Projeto
TAMAR/IBAMA vem, desde o início da década de 80, realizando esforços visando a
conservação e manejo dessas espécies na região. A praia de Comboios possui 37 km de
extensão, os quais foram monitorados diariamente durante os meses de setembro/94 a
março/95 pela equipe de técnicos e estagiários da base de Comboios. O monitoramento
consistiu de rondas noturnas, objetivando flagrar as fêmeas na praia para efetuar marcação,
biometria eventual transferência dos ninhos sujeitos a processo erosivos ou predação e de
eventual transferência dos ninhos in situ. No dia seguinte à eclosão, os ninhos foram
contabilizados e classificados conforme metodologia pré-estabelecida pelo projeto. Após a
compilação e análise dos dados, obteve-se um total de 197 ocorrências, das quais 143
resultaram em desova, sendo 131de Caretta caretta e 09 de Dermochelys coriacea. O
total de ovos encubados foi 16343 para Caretta caretta e 764 para Dermochelys coriacea,
com tempos médios de incubação para ninhos in situ de 59.1 e 59.3 dias, respectivamente.
A taxa média de eclosão dos ninhos in situ foi de 75.2% para Caretta caretta 55.0% para
Dermochelys coriacea. As rondas noturnas resultaram num total 40 fêmeas de Caretta
caretta flagradas, das quais 18 foram marcadas, 09 flagradas mais de uma vez na
temporada 94/95 e 12 já haviam sido marcadas em temporadas anteriores. Foram liberados
ao mar 11.759 filhotes de Caretta caretta e 323 de Dermochelys coriacea.
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