
1. Use um pau de escova ou uma corda com
pedaço de mangueira para manter a boca aberta.

2. Se o anzol estiver no céu da boca (palato), na
garganta ou profundamente preso, corte o anzol
até aonde alcançar.

3. Use um “desenganchador” para remover anzóis
internos quando estiverem ligeiramente presos. 
Se a ponta estiver exposta corte-a e retire o anzol.

1. Se toda a ponta do anzol estiver exposta, corte-a
e retire o anzol (A). Se a ponta não esta exposta,
use pinças ou o “desenganchador” para retirar o
anzol (B). Se a ponta aparece só em parte, siga os
seguintes passos (C).

2. Empurre o anzol até que saia a ponta (D). Nunca
empurre contra o crânio, mandíbula ou garganta.

3. Corte-a com pinça ou alicate (E).

4. Retire el anzuelo (F).

1. Coloque a espiral do
“desenganchador” na linha.

2. Deslize o “desenganchador” até
chegar ao anzol.

3. Quando o “desenganchador” 
estiver colocado de forma reta 
com o anzol, empurre para baixo.

4. Retire o anzol junto com o
“desenganchador” para que a
ponta não volte a prender.

1. Siga os passos 1 e 2 da seção
de anzóis em forma de J para
introduzir o “desenganchador”
até a base do anzol.

Pela sua forma o anzol circular
não pode ser extraído como o
anzol “J”.

É necessário gira-lo utilizando a
linha para puxar e o “desengan-
chador” como eixo de apoio.

2. Puxe a linha girando a anzol e
usando o “desenganchador” com o
eixo de apoio.

3. Continue girando o anzol com a
linha até que a ponta se solte o mais
possível.

4. Coloque o “desenganchador”
na base do anzol puxe e retire-o.

1. Utilize extensões para
os “desenganchadores”
e cortadores de linha.

2. Siga os passos anteri-
ores para remover
anzóis e cortar linhas.

1. Verifique se a tartaruga esta
viva tocando levemente sobre
a base do olho.

2. Eleve a parte traseira uns 
20 cm para retirar a água dos
pulmões.

3. Coloque-a em um lugar
com sombra e ponha panos
úmidos em cima dela.

D E F

GUIA DE SOLTURA DE TARTARUGAS MARINHAS

1. Suba a tartaruga a bordo com uma rede ou
a mão. Nunca a suba puxando pela linha.

2. Para facilitar o manejo, coloque-a sobre um
pneu, boca para cima ou para baixo.

3. Corte toda a linha. Nunca deixe linha que
impeça a tartaruga de nadar.

Todas as tartarugas vivas devem ser devolvidas ao mar
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• Carapaça: 5-9 placas laterais

• Nadadeira: 2 unhas (adultos 
perdem a unha secundária)

• Plastrão: 4 placas 
inframarginais com poros

• Cabeça: 2 pares de escamas 
pré-frontais

• Carapaça: 5 placas laterais

• Nadadeira: 2 unhas 

• Plastrão: 3 placas 
inframargin ais sem poros

• Cabeça: 2 pares de escamas 
pré-frontais

• Carapaça: 4 placas laterais

• Nadadeira: 2 unhas 

• Plastrão: 4 placas 
inframargin ais sem poros

• Cabeça: 2 pares de escamas 
pré-frontais

• Carapaça: 5 quilhas 
sem placas

• Nadadeira: sem unhas

• Plastrão: pequeno 
sem placas

• Cabeça: sem escamas e com 
cúspides na mandíbula

• Carapaça: 4 placas laterais

• Nadadeira: 1 unha 

• Plastrão: 4 placas 
inframargin ais sem poros

• Cabeça: 1 par de escamas 
pré-frontais

Lepidochelys olivacea Nome comum em português / inglês: OLIVA / OLIVE RILEY

Caretta caretta Nome comum em português / inglês: CABEÇUDA / LOGGERHEAD

Eretmochelys imbricata Nome comum em português / inglês: TARTARUGA DE PENTE / HAWKSBILL

Dermochelys coriacea Nome comum em português / inglês: GIGANTE OU DE COURO / LEATHERBACK

Chelonia mydas Nome comum em português / inglês : VERDE / GREEN
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