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Um dos principais santuários marinhos do Brasil, Fernando de Noronha (3° 50’S, 32°24’W,
26 Km2 215 milhas náuticas do Nordeste) é utilizado para reprodução e alimentação de
tartarugas. A incidência de tartarugas é ínfima em relação a outras áreas do litoral, sendo
que desde 84, apenas 9 registros envolveram tartarugas mortas e/ou capturadas em
petrechos de pesca. No entanto, 3 dos registros foram em 95 e 3 em 96. Dentre os registros,
6 eram Chelonia mydas  e 1 era Eretmochelys imbricata sendo considerados normais pois
a área é habitat das espécies. Porém, outros 2 registros eram Dermochelys coriacea e
Lepidochelys olivacea, sendo os primeiros (e únicos até o momento) nas proximidades o
que reforça ainda mais o valor ecológico da área. Não se identificou a procedência do
material em  que as tartarugas foram encontradas, mas não corresponde ao utilizado pelos
pescadores da região, evidenciando pesca predatória e ilegal no entorno de áreas protegidas
(Fernando de Noronha possui um Parque Nacional Marinho e o Atol das Rocas, a 80
milhas náuticas, é uma Reserva Biológica). Segundo pescadores, são muitas as
embarcações de Recife e Natal, além de embarcações estrangeiras de grande porte,
presentes na região. O Projeto TAMAR tem participado de reuniões, entre elas a importante
Convenção para a Proteção e  Conservação das Tartarugas Marinhas no Hemisfério
Ocidental, na qual o uso obrigatório de dispositivos excluidores de tartarugas marinhas em
redes de pesca, os TED’s (Turtle Excluder  Devices), foi amplamente discutido. O Projeto
TAMAR/IBAMA é patrocinado pela Petrobrás S.A. Em Fernando de Noronha tem o apoio
da  Fundação O Boticário de Proteção à  Natureza e o WWF - Fundo Mundial para a
Natureza.
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