
ALGUNS DADOS SOBRE DESOVAS DE TARTARUGA DE PENTE
(Eretmochelys imbricata) NO LITORAL LESTE DO CEARÁ

Eduardo H.S.M.Lima1

1. Fundação Pró-TAMAR. Caixa Postal 01, Almofala,Ceará,62.592-990. e-mail:
tamarce@terra.com.br

A costa do estado de Ceará caracteriza-se como um dos principais pontos de
alimentação, descanso e abrigo das tartarugas marinhas. As áreas com números significativos
de desovas e que estão sendo monitoradas permanentemente pelo Projeto TAMAR-IBAMA
localizam-se em Atol das Rocas e no Arquipélago de Fernando de Noronha e nos estados
litorâneos situados entre Sergipe e Rio de Janeiro. Com a instalação da base do TAMAR em
Almofala (020 57’S e 0390 49’W) informações sobre presença de ninhos de tartarugas foram
registrados na Praia do Futuro em Fortaleza (03043’S e 038032’W) e na Praia da Prainha em
Aquiraz (03054’S e 038021’W). Desde 1998 o TAMAR contabiliza estas ocorrências e no
período compreendido entre os anos de 1998 e 2000, quarenta e seis ninhos foram registrados
sendo que 63,04% (n=29) foram verificados na Praia do Futuro e 36,96% (n=17) na Praia da
Prainha. As subidas das tartaruguinhas à superfície foram observadas entre os meses de
janeiro a março com destaque para o último mês, sendo amostras de filhotes coletadas,
normalmente entre cinco e dez indivíduos, permitindo a posterior identificação da espécie
como Eretmochelys imbricata popularmente conhecida por tartaruga de pente. Estima-se que
cerca de 2.700 filhotes nasceram entre 1998 e 2000. Quinze ninhos foram abertos com taxa de
eclosão de 62% e média de 58 filhotes por desova. O registro de ninhos de tartarugas de pente
no litoral leste do estado do Ceará, a partir de Fortaleza, pode significar o inicio do processo
de repovoamento da costa cearense destes animais tornando-se assim um passo importante no
processo de conservação dos quelônios principalmente da espécie aqui citada que é
considerada a mais ameaçada de extinção.

O Projeto TAMAR-IBAMA é patrocinado pela PETROBRÁS e a base de
Almofala recebe apoio de Frankfurt Zoological Society.
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