
 

 

 

 

 

 

 

Resultados da Campanha de Proteção de 

Tartarugas marinhas na Ilha do Sal 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Campanha de Proteção de Tartarugas Marinhas - Resultados Preliminares 2018 

Este documento contém um resumo dos resultados preliminares da temporada de desova de 2018 e 

trabalhos de conservação das tartarugas marinhas e do seu habitat na Ilha do Sal. Porém serem 

resultados preliminares, os números principais são muito representativos dos números finais. Todos 

os dados brutos estão sendo introduzidos em bases de dados digitais e serão processados e analisados 

no futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório da “Associação Projeto Biodiversidade” 

Para comentários e petições por favor contatem: 

albert.taxo@gmail.com / info@biosal.org 
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NINHOS: 14.940 

RASTOS: 22.192 
Nº de fêmeas: 2.939 

 

Após a temporada recorde de 2017 com 7.634 ninhos, em 2018 o número de ninhos quase duplicou 

o total do ano anterior, com um aumento do 96%. Este foi o terceiro ano consecutivo com um 

aumento próximo a 100% ou mais, respeito à temporada prévia, e representa um aumento de mais 

de 12 vezes os números no primeiro ano do Projeto Biodiversidade, em 2015. 

 

O número de fêmeas reprodutoras que saíram na Ilha do Sal em 2018 foi estimado em 2.939. Este 

cálculo considera que cada fêmea coloca uma média de 5 ninhos por temporada. 

 
Gráfico 1- Tendência da desova na Ilha do Sal, representada com o total de ninhos registrados desde 2008.  

 Houve um total de 37.132 saídas de tartarugas no mar. Destas, 40% foram posturam com sucesso, e 

o restante 60% (22.192) foram tentativas ou meias-luas.  

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Relação entre ninhos e tentativas. Normalmente, as tartarugas saem da água 1 ou 2 vezes antes de pôr os ovos.   
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Seguindo a mesma tendência das épocas anteriores, Costa Fragata continuou a ser a praia 

com o maior número de ninhos (30% do total de ninhos da ilha). No entanto, a porcentagem 

de ninhos nesta praia diminuiu respeito ao ano passado, que foi do 41,3% de todos os 

ninhos. Essa diminuição é refletida no aumento de ninhos relativos registrados nas outras 

duas principais praias de nidificação, Serra Negra e Algodoeiro. Ainda, a praia com maior 

densidade de ninhos é a Serra Negra com 2,4 ninhos por metro de praia patrulhada. 

Gráfico 3- Distribuição dos ninhos dentro de Sal. Costa Fragata, Serra Negra e Algodoeiro são as principais áreas de 
desova para as tartarugas-cabeçudas em Sal.  



 

Gráfico 4- Lista de praias de desova em ordem de importância. Costa Fragata (Kite Beach) foi a primeira praia de desova 
com 4.475 ninhos, seguido de Serra Negra (3.305) e Algodoeiro (2.988). 

O primeiro ninho da temporada registrado foi no dia 10 de maio na Costa de Fragata. No entanto, 

não foi até o dia 11 de junho que a temporada começou oficialmente com 2 ninhos na mesma praia. 

Semelhantemente à 2017, o pico de nidificação foi entre a última semana de agosto e a primeira 

semana de setembro (27 de agosto a 2 de setembro). 

 

Gráfico 5- Distribuição temporal de ninhos e tentativas durante toda a temporada. A semana com mais atividade foi mas 
uma vez a última de Agosto e inicio de Setembro (27/08 – 2/09) com 1.475 ninhos.  
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Gráfico 6- A taxa de mortalidade devida a caça em 2018 foi de 6%. Esto significa que “apenas” 6 de cada 100 tartarugas foram 
apanhadas. De todas as tartarugas registradas como apanhadas, 21% foram em praias patrulhadas e 79% em praias sem proteção. 

Caça furtiva 
 

Tartarugas mortas (registadas): 183 
Tartarugas Resgatadas: 11 

Taxa de Mortalidade: 6,2% 
 

Em 2018, um total de 194 tartarugas foram contabilizadas apanhadas. Destes, 183 foram vítimas da 

caça furtiva. Isso inclui tartarugas que foram encontradas mortas, evidências de tartarugas sendo 

apanhadas, e informações de fontes fiáveis. A mortalidade (percentagem de tartarugas mortas 

respeito ao total de fêmeas estimado) foi claramente inferior a 2017, ano em que o 18% de todas as 

tartarugas foram mortas, respeito ao 6% nesta temporada. No entanto, acredita-se que o número 

de tartarugas mortas este ano na Ilha do Sal seja maior, já que existem eventos de caça ilegal não 

registrados. As outras 11 tartarugas foram resgatadas vivas das mãos dos apanhadores e libertadas 

de volta para o oceano.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Na noite do dia 17 de agosto, um dos membros das patrulhas da comunidade local de Pedra 

de Lume encontrou cinco tartarugas de cabeça viradas vivas que que tinham sido 

apanhadas e escondidas. Com a ajuda da polícia nacional, as tartarugas foram resgatadas e 

lretornadas para o mar em uma praia próxima. Este é, até hoje, o maior resgate de 

tartarugas apanhadas na Ilha do Sal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1- Cinco tartarugas foram encontradas vivas depois de que caçadores 
apanharam elas da praia. Na imagem elas se encontram dentro do carro da Polícia 
Nacional, antes de ser libertadas. 
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Proteção de ninhos 
 

Total de ninhos relocados em viveiros: 1.958 

% de ninhos relocados em viveiros: 13% 
Sucesso dos viveiros: 69,9% 

Tartaruguinhas libertadas dos viveiros: 98.195 
 

No total, nesta temporada 1.958 ninhos foram relocados para os três viveiros que o Projeto 

Biodiversidade construiu no início da temporada. Isso representa apenas 13% do número total de 

ninhos na Ilha do Sal. A maioria dos ninhos (1.390) foi transferida para o principal centro de 

incubação na praia de Ponta de Sinó, perto do Hotel RIU.  529 ninhos foram relocados no viveiro de 

Kite Beach, e apenas 42 ninhos relocados no pequeno viveiro de António Sousa. Adicionalmente, 

outros 2.748 ninhos foram realocados trans-situ, o que significa que eles foram colocados em um 

novo local na praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Dos 14.940 ninhos registrados em Sal, 13% foram relocados para três viveiros diferentes: 71% em Ponta Sinó, 
27% em Kite Beach e 2% em Antônio Sousa. 2.748 ninhos (18% do total) foram transferidos para outra localização dentro 
da praia. 
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Todos os ninhos encontrados nas zonas de Algodoeiro, Ponta Preta e Ponta de Sinó são 
fortemente ameaçados pela poluição luminosa e/ou a predação por cães, e 

praticamente a totalidade dos filhotes ou ninhos morreriam se deixados no local. 
Destes, 1.390 ninhos foram transferidos para o cercado de incubação em Ponta Sinó. 

Devido à limitação na capacidade de carga do viveiro de Ponta de Sinó, outros 436 
ninhos procedentes da praia de Algodoeiro foram transferidos ao viveiro de Kite Beach. 
Houve 1.412 ninhos procedentes da costa de Algodoeiro que não poderão ser relocados 
em nenhum dos viveiros por falta de espaço e foram relocados trans-situ (TS) na praia 

de Costa de Fragata. 
 

Isso significa que o 32,4% dos ninhos de toda a ilha tiveram de ser relocados para outros 
locais mais seguros, sendo que a capacidade de carga dos viveiros foi ultrapassada antes 

da metade da temporada. Outro agravante desta situação é que os locais adequados 
cada vez são mais limitados (devido à perda de habitat pela construção, ocupação de 

espaço, ou inundação) e as ameaças estão a aumentar a sua afetação. 

212 (1,8%) ninhos em locais inseguros ficaram no local original por fracasso da equipe em 

localizar a câmara de ovos devido a que os rastos foram apagados por outras tartarugas ao 

desovar, ou por pegadas de caminhantes matutinos ou turistas durante as excursões para 

observação de tartarugas. O destino final de parte desses ninhos é desconhecido, mas foi 

observado que a maioria deles foi predada por cães ou os filhotes acabam indo para os 

hotéis e sendo apanhados por banhistas e funcionários do hotel. 

 

 Com alguns dados ainda por ser inserdos na base de dados, 98.195 filhotes foram liberados de 

todos os três viveiros. O sucesso dos ninhos nos três incubatórios foi de 69,9%.  
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Gráfico 7- Em total, 3.328 ninhos foram colocados nas praias onde tinham pouca ou inexistente probabilidade de sucesso por 
causa de ameaças antropogénicas. De todos estos ninhos, 16,1% foram para os viveiros, enquanto 10,7% foram transferidos 
para outras praias. Finalmente, 1,8% foram deixados nas praias originais apesar das ameaças.  



 

Embora o número de filhotes liberados dos viveiros seja maior que no ano passado, o sucesso do 

maior viveiro na Ponta Sinó, desceu respeito aos anos anteriores (normalemte maior de 75%). Uma 

das possíveis razões poderia ser a inundação da área do viveiro pouco antes do inicio da temporada. 

Este evento climático teve um maior impacto na área devido à rápida degradação da primeira linha 

de dunas, que neste caso protege a localização do incubatório das marés altas. Esta degradação é 

uma consequência directa da gestão inexistente das praias da ilha do Sal e do impacto do aumento 

do turismo. 

Uma séria ameaça que está a se agravar nos últimos anos é a predação de ninhos por parte de cães, 

que em procura de comida desenterram os ovos de tartarugas e os filhotes e destroem a produção 

da próxima geração de tartarugas marinhas. Nos últimos anos, esta ameaça se localizava numa área 

mais ou menos específicos, principalmente na costa leste de Algodoeiro até Murdeira. Em outras 

praias de nidificação, como Serra Negra ou Costa Fragata, a ocorrência foi muito baixa. No entanto, 

em 2018, a predação de ninhos deixados in-situ aconteceu em quase todas as praias da ilha, 

destruindo em algumas ocasiões entre o 50 e o 100% dos ninhos na área. 

Imagem 2- Água do mar passando entre as dunas durante uma mare alta. Estos espaços entre as 
dunas são o resultado do passear constante das pessoas dum hotel cercando. 



Áreas de intervenção 
 

Km de praias de desova patrulhados: 21.4km 
 

No total, 21,4km de praia foram patrulhadas diariamente. Desses, cerca de 7km foram patrulhados 

todas as manhãs para coleção de dados e relocação de ninhos, e os demais 14km foram patrulhados 

durante a noite e também de manhã. As praias mais afastadas no norte da ilha (aproximadamente 

10,4 km) e com significativamente menor atividade de nidificação, foram pesquisadas no início e no 

final da temporada. No total, 31,9 km de praias foram levantadas nesta temporada seguindo 

diferentes estratégias. 

Imagem 3- Em verde praias patrulhadas todas as noites e/ou as manhas. Em vermelho praias sem patrulha e visitadas 
durante a temporada. Os dois acampamentos (     ) e os três viveiros (     ) são também visíveis no mapa. 



Foram estabelecidos dois acampamentos durante a campanha. O acampamento principal, que foi de 

novo localizado na Costa Fragata, graças ao espaço cedido pela Mitu & Djo Kite School, decorreu do 

15 de junho ao 20 de outubro. Tive uma média diária de 30 pessoas e dois membros da equipe da 

Escola de Kite. O segundo acampamento foi instalado na praia de Madama, perto do Monte Leão. O 

local foi escolhido pela alta incidência da caça furtiva na zona e pela relativamente significativa 

abundância de tartarugas que desovam. Graças a este acampamento e às patrulhas conjuntas com 

as forças armadas, a caça furtiva foi bastante reduzida. 

 

Cerca do 93% de todos os ninhos do Sal foram registrados em praias patrulhadas, e o restante 7% 

em praias não patrulhadas. É importante destacar que o número de ninhos apresentado é 

subestimado em praias patrulhadas e não patrulhadas. Devido à dificuldade de acesso das praias 

mais isoladas da ilha, os levantamentos foram feitos durante o primeiro mês da temporada de 

desova (julho) e no final da época de nidificação (final de outubro). O número total de ninhos nessas 

praias é uma extrapolação da atividade de nidificação durante as primeiras semanas da temporada e 

o aumento / diminuição da atividade de nidificação em outras praias que foram patrulhadas 

diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa 
 

Acampamentos: 2 
Coordenadores de Campo: 5 

Pessoal permanente: 12 INTL. + 19 NT. 
Voluntários internacionais: 75 

Um total de 19 guardas locais e 5 coordenadores (dois locais + três internacionais) foram 

empregados durante a época de desova. Destes, a Câmara Municipal do Sal financiou dois guardas 

para patrulhar a área da Pedra de Lume. Adicionalmente, 12 estagiários internacionais formaram 

parte da equipa permanente durante toda a temporada. Outros 75 voluntários internacionais se 

juntaram à equipe ao longo da temporada, permanecendo por diferentes períodos, mas foram 

fundamentais para o sucesso das patrulhas. 

Em média, durante o pico da temporada, houve 39 pessoas patrulhando as praias cada noite, e mais 

cinco coordenadores dando apoio logístico. Duas pick-ups estavam envolvidas no transporte das 

patrulhas e uma moto-quatro para respostas de emergência. Mais um ano, o departamento de 

Áreas Protegidas do Sal apoiou o transporte de pessoal e militares durante a campanha, o qual foi 

fundamental para o sucesso da campanha. 

Imagem 4- Parte da equipa, com assistentes de campo locais e internacionais, um coordenador e voluntaries 
internacionais. Depois de uma longa patrulha noturna, eles foram recompensados com esta tartaruga de manhã.  



Juntamente com a equipa do Projeto Biodiversidade, tivemos 8 voluntários residentes participando 

regularmente das patrulhas. Também, cada noite contamos com o apoio de 10 soldados que se 

juntaram às patrulhas em equipas de dois nas praias da Calheta Funda, Monte Leão, Madama e 

Pedra de Lume.  

Antes do início da temporada foi dado um workshop no 2º Regimento das Forças Armadas de Cabo 

Verde com a participação de mais de 54 militares. 

 

Imagem 5- Como todos os anos antes do início da temporada, demos uma palestra aos militares que participaram nas 
patrulhas de proteção das tartarugas. Depois da finalização das patrulhas, realizamos outro encontro para apresentar os 

resultados preliminares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outras Atividades 
 

Nha Terra 

 

Este ano, após a aprovação do novo decreto-lei para a proteção das tartarugas marinhas em Cabo 

Verde, a campanha “Nha Terra” centrou os seus esforços na divulgação da lei com as autoridades 

nacionais e locais de todas as ilhas. “Nha Terra” é uma campanha nacional que visa reduzir o 

consumo de tartarugas marinhas e seus ovos dentro da população de Cabo Verde. Esta campanha é 

coordenada pelo Projeto Biodiversidade como representante da TAOLA (rede nacional de 

conservação de tartarugas marinhas), e conta com o apoio da Direção Nacional de Meio Ambiente e 

da colaboração de diversas ONGs. 

 

Um workshop multidisciplinar foi realizado em várias ilhas do arquipélago. No Sal, contou com a 

participação de autoridades nacionais e locais, como a Câmara Municipal do Sal, a Policia Nacional e 

Marítima, as Forças Armadas, fiscais municipais, administrações ambientais, associações de guias 

turísticos e outras partes interessadas. 

 

 

Imagem 6- A diretora do departamento de Conservação dos Recursos Naturais da Direção Nacional do Ambiente, e o 
subtenente da Polícia Marítima de Praia, deram uma palestra para as autoridades em diferentes ilhas.  

 



Na Ilha do Sal, o envolvimento das autoridades locais após a publicação do novo decreto-legislativo 

foi muito bom. Durante a época de desova a polícia deteve cinco caçadores ilegais e eles estão 

sendo processados. 

Outra das atividades levadas a cabo na Ilha do Sal como parte da campanha “Nha Terra” foi o 

primeiro Torneio de Futsal de Nha Terra. O torneio teve a participação de seis equipes na categoria 

masculina e 2 feminina. 

Pintura Mural em Santa Maria 

 

Como parte de programa de educação e sensibilização ambiental anual financiado pela TUI Care 

Foundation, crianças de vários centros sociais nos ajudaram a desenhar e pintar este mural em uma 

das ruas principais de Santa Maria com a mensagem “Cuide dele” (Kuida Del in crioulo local). Nossa 

forma de comemorar o Dia Mundial dos Oceanos.

 

Imagem 7- Um mural foi pintado com o desenho das crianças de Castelos do Sal em Santa Maria. O mural está localizado 
numa das principais ruas de Santa Maria com a mensagem “Cuida de ele” em referência a Terra.  



Formação para guias sobre boas práticas para excursões de natureza 

O Projeto Biodiversidade, juntamente com The Travel Foundation e com o financiamento da TUI 

Care Foundation, lançaram o Manual de Boas Práticas para Excursões de Natureza em Cabo Verde. 

Neste manual gratuito, os guias turísticos encontrarão informações básicas sobre diferentes 

excursões baseadas na natureza em ecossistemas marinhos e costeiros e diretrizes para conduzi-las 

de forma sustentável. As atividades incluídas no manual são as atividades de observação de 

tartarugas marinhas, observação de tubarões, observação de baleias, observação de pássaros e 

excursões em ecossistemas de dunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 8- Portada do novo manual de Boas Práticas para Excursões na Natureza, escrito por 
Projeto Biodiversidade com o input de vários parceiros e produzido por The Travel Foundation.  

Como complemento do manual, foi lançado extenso curso teórico e prático para guias da 

Ilha do Sal interessados em receber a formação, e baseado nas excursões para observação 

de tartarugas, observação de tubarões e ecossistemas de dunas. Como parte do curso, 

produzimos cartões informativos para ajudar os guias turísticos a comunicar as diretrizes de 

cada excursão a seus clientes 

Imagem 9- Cartas para os briefings para a excursão de observação de Tartarugas Marinhas, desenhadas e produzidas por 
Projeto Biodiversidade e repartidas aos guias que participaram na formação.  



No final do curso, um total de 39 guias participaram de, pelo menos, um módulo de treinamento. 

Destes, 16 receberam a certificação após completar 2 módulos ou mais. O treinamento em Boa Vista 

foi conduzido por nossos parceiros da BIOS.CV.

 

Imagem 10- Exercício interativo durante umo dos três módulos do curso para guias turísticos na Ilha do Sal. 

 
Limpezas de praia 

 

Em 2018, o Projeto Biodiversidade organizou 6 limpezas de praia e a segunda limpeza 

subaquática (para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos) com a participação de um total 

de 338 voluntários, sendo 59 crianças. A Câmara Municipal do Sal foi o principal parceiro, e 

houve tambéma colaboração do Exército, dos centros de mergulho de Santa Maria, o apoio 

do RIU Hotels, Hotel Morabeza, Hilton Hotel, restaurante Palm Beach, The Beer Company 

UK, APP e outros parceiros. 

 

Imagem 2- Final da limpeza subaquática na baía de Santa Maria com parte do lixo recolhido. Muitos centros de mergulho 
participaram durante a limpeza que Projeto Biodiversidade e a Câmara Municipal do Sal organizam todos os anos para 

comemorar o Dia Mundial dos Oceanos.  



Parceiros 

 

 


