
Mais de 14 mil fi lhotes ao mar
na temporada de desova 2019

A temporada reprodutiva 2019 
de tartaruga marinha terminou com 
registro de 188 ninhos. O Instituto 
Tartarugas do Delta liberou mais 
de 14 mil filhotes nas praias do 
litoral piauiense. Foram registradas 
ocorrências de três espécies, sendo 

estas: tartaruga-oliva, tartaruga-
de-pente e tartaruga-de-couro. As 
principais áreas de desova são: Peito 
de Moça, praia do Barro Preto, 
Coqueiro, Arrombado, Maramar 
no município de Luís Correia (PI), 
praia da Pedra do Sal, município 

O Instituto Tartarugas do 
Delta iniciou na temporada de 
2018 um trabalho de pesquisa 
na região do Litoral Norte-
Nordeste do Brasil visando 
aprofundar conhecimentos dos 
padrões de migração de duas 
espécies ameaçadas de extinção: 
a tartaruga-de-couro (Dermochelys 
coriacea) e o peixe camurupim 
(Megalops atlanticus).

Rotas  da  Conser vação 
é um projeto financiado com 
recursos da cláusula de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
(Cláusula de PD&I) dos contratos 

de concessão da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). 

O  p r o j e t o  R o t a s  d a 
Conservação apresenta como 
objet ivo geral  monitorar  a 
tartaruga-de-couro e o camurupim 
por meio de transmissores via 
satél ite e levantamentos de 
informações com a comunidade 
p e s q u e i r a ,  d e t e n t o r a  d o 
conhecimento ecológico local, 
cor re l ac ionando dados  de 
comportamento reprodutivo e 
etnobiológicos das espécies. 
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de Parnaíba e Ilha dos Poldros, 
Delta do Parnaíba, MA. Nesta 
região da APA Delta do Parnaíba, 
Litoral Norte do Brasil a temporada 
reprodutiva ocorrem entre os 
meses de janeiro a julho, com 
nascimentos dos últimos ninhos 
no mês de setembro. O trabalho 
de conservação desenvolvido pelo 
Instituto Tartarugas do Delta através 
do projeto Rotas da Conservação 
tem garantido a manutenção das 
áreas de desovas, a sobrevivência 

das espécies e a proteção dos 
ecossistemas. 

“Precisamos pensar que o 
cuidado com o ambiente e seus 
ecossistemas é fundamental para 
que tenhamos qualidade de vida, 
saúde ambiental e sustentabilidade 
socioeconômica. Esse é o maior 
desafi o do trabalho de conservação, 
fazer com que as pessoas entendam 
esse ar ranjo socioambiental” 
Werlanne Magalhães, coordenadora 
do projeto Rotas da Conservação.
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