Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
AphiaID: 137209

TARTARUGA-DE-COURO
Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subﬁlo) > Gnathostomata (Superclasse) > Tetrapoda (Superclasse-2) > Reptilia (Classe) >
Testudines (Ordem) > Cryptodira (Subordem) > Chelonioidea (Superfamilia) > Dermochelyidae (Familia)

Rabon David, U.S. Fish and Wildlife ServiceDomínio Público
Descrição
É a maior de todas as tartarugas marinhas;
A sua carapaça pode atingir 1,32m a 2,52m comprimento;
O seu peso pode variar entre 250 a 910 kg;
Apresenta uma carapaça fusiforme, que termina em ponta, e tem uma largura aproximadamente
equivalente a metade do comprimento;
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Possui sete quilhas longitudinais dorsais e cinco ventrais;
Quando adulta não possui escamas nem escudos córneos, estando coberta por uma pele coriácea
oleosa e grossa;
Apresenta uma coloração essencialmente negra, com manchas esbranquiçadas, mais abundantes e
maiores na parte ventral, tornando o plastrão mais claro.
A sua cabeça é relativamente pequena e possui um bico córneo aﬁado e delgado, com dois cúspides
na parte frontal superior e um na inferior, dando a aparência de um W quando visto de frente;
As barbatanas anteriores são grandes e desprovidas de unhas, e as posteriores unem-se à cauda
através de uma membrana delgada;
Os machos distinguem-se facilmente das fêmeas pela sua cauda mais longa. As fêmeas, para além da
cauda menor, possuem uma mancha cor-de-rosa no cimo da cabeça.

Distribuição geográﬁca
As tartarugas de couro adultas estão adaptadas a águas mais frias do que as tartarugas de outras
espécies, por isso a sua distribuição é mais ampla, tendo sido avistadas em latitudes elevadas,
distantes das zonas tropicais e subtropicais.
Os animais adultos, dada a sua ampla distribuição, podem ser considerados cosmopolitas.
Em Portugal, as três subáreas correspondentes ao Continente, Açores e Madeira estão dentro da área
de distribuição global da espécie, mas não incluem praias de nidiﬁcação.
É segunda espécie mais comum em águas portuguesas, após a tartaruga-comum, e provavelmente a
mais comum em águas de Portugal Continental.

Habitat e ecologia
Habitat: espécie pelágica, ou seja, vive em alto mar nas fases juvenil e adulta, geralmente só se
aproxima da costa durante as épocas de reprodução.
Há registos de animais em águas profundas (cerca 1230 m), bem abaixo da zona fótica.
Alimentação: A dieta alimentar dos recém-nascidos e juvenis é desconhecida, assumindo-se que a
espécie seja carnívora durante todo o seu ciclo de vida. Os adultos alimentam-se principalmente de
medusas, tunicados e outros invertebrados epipelágicos de corpo mole
Reprodução: Nidiﬁca no Outono e Inverno, emergindo em grandes grupos nos locais de desova.
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Reproduz-se em praias tropicais de todo o mundo. No Atlântico, os principais locais de nidiﬁcação
encontram-se na área do norte da América do Sul e das Caraíbas.
Tem um ciclo de nidiﬁcação de 2 a 3 anos e as fêmeas geralmente fazem 4 a 5 posturas em cada
estação reprodutiva, com intervalos de 10 dias, depositando cerca de 61 a 126 ovos de cada vez. A
incubação varia entre 50 e 78 dias e está relacionada com a temperatura e a humidade do local.
A temperatura do ninho determina o sexo das crias. A temperaturas de 29,5°C tanto podem nascer
machos como fêmeas, as crias incubadas a temperaturas inferiores a 28,8°C serão machos, e as
incubadas a temperaturas superiores a 29,8°C serão fêmeas.

Características identiﬁcativas
A sua carapaça pode atingir 1,32m a 2,52m comprimento;
O seu peso pode variar entre 250 a 910 kg;
Apresenta uma carapaça fusiforme, que termina em ponta;
Apresenta uma coloração essencialmente negra, com manchas esbranquiçadas, mais abundantes e
maiores na parte ventral;
A sua cabeça é relativamente pequena e possui um bico córneo aﬁado e delgado;
As barbatanas anteriores são grandes e desprovidas de unhas, e as posteriores unem-se à cauda
através de uma membrana delgada.

Estatuto de Conservação

Sinónimos
Testudo coriacea Vandelli, 1761
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Informação Adicional
Pesquise mais sobre Dermochelys coriacea > ~IUCN Red List ~ ICNF ~ MarLIN ~ uma ~EUNIS
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