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Resumo 47

Cooperação Interinstitucional: Uma proposta do GTAR-Verdeluz para a conservação
de tartarugas marinhas no litoral de Fortaleza
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A conservação de tartarugas marinhas sempre foi desafio aos profissionais da área por
serem animais migratórios, possuírem maturação tardia, variadas ameaças e elevados
custos da pesquisa. Isto dificulta identificar aspectos comportamentais, impactos diretos e
indiretos à espécie e ao ecossistema e propor ações práticas de proteção a tais animais.
Dessa forma surgiu em 2014 o GTAR-Verdeluz, o Grupo de Estudos e Articulações sobre
Tartarugas marinhas, como um dos projetos do Instituto Verdeluz. Com atuação na região
metropolitana de Fortaleza, o grupo acompanha, registra e analisa dados sobre espécies
que habitam na costa da respectiva região. O trabalho segue três linhas de ação: (1)
monitoramento de praia, (2) necrópsia dos animais mortos encalhados e (3) educação
ambiental. O objetivo do resumo é realatar importância de trabalho interinstitucional de
conservação de tartarugas marinhas.  Nessa perspectiva  o GTAR-Verdeluz  através  do
Instituto  Verdeluz  e  da  extensão  universitária  da  Universidade  Federal  do  Ceará  e
Universidade Estadual do Ceará, realizou atividades importantes em trabalho cooperativo
na  conservação  destes  animais.  Grande  parte  dos  impactos  observados  tem  origem
antropogênica, notou-se que a efetiva conservação seria pela educação ambiental e pelo
diálogo com instituições localizadas em praias. O trabalho foi formativo e divulgativo, de
acordo  com  o  nível  de  informações,  objetivos  e  a  carga  horária.  A ação  formativa
(palestras, carga horária 6 h) foi com o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, na qual
20 guarda-vidas foram treinados e capacitados quanto aos impactos locais  e globais,
ecologia e diversidade de espécies, legislação, primeiros socorros e métodos de coleta de
dados. Além da palestra, houve etapa dialógica e prática de simulação de situações de
encalhe e nidificação. Também objetivou-se ouvir relatos de vivências destes profissionais
a fim de guiá-los pelos métodos científicos a se nortearem em futuros procedimentos. A
ação divulgativa (oficinas, carga horária 2 h) foi  pela educação ambiental em espaços
formais e não formais, na temática de tartarugas marinhas com crianças em escolas e
ONGs receptivas. Os recursos didáticos foram: revista infantil Amarinha, produzida pelo
grupo, audiovisual e artes manuais para a sensibilização destes quanto à importância
ecológica de cada espécie e a responsabilidade na diminuição de ameaças. Escolas e
ONGs são trampolins de informação e reflexão da geração que chegará a fase adulta e
são espaços a serem ocupados para que o pensamento e o comportamento complexo e
conservacionista  se  estabeleçam.  O  Corpo  de  Bombeiros,  terá  formação  semestral,
tornaram-se parceiros por monitorar a zona costeira e interagir com a população. Assim,
considera-se as relações institucionais formas importantes e necessárias de implementar
ações de pesquisa e educação, pois são veículos de transformação socioambiental.
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