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RECOLHA SEMPRE TODO O 

LIXO QUE VOCÊ PRODUZIR. 

Caro proprietário, você é um dos 
privilegiados que adquiriu um terreno 
no Loteamento Piscinas Naturais 2 da 
Praia do Forte, e vai desfrutar de um 
dos pontos turísticos mais exclusivos 
e preservados do país. Você deve 
conhecer um pouco mais sobre o lugar e 
ter participação ativa para que continue 
usufruindo deste ambiente natural. 

Você é um agente fundamental para 
a conservação dos recursos naturais da 
região!

Você sabia que a Praia do Forte, com 
suas piscinas naturais de águas mornas 
e transparentes, está situada dentro 
de uma Área de Proteção Ambiental 
(APA)? Vamos começar explicando o 
que é uma APA. Uma APA é um espaço 
territorial protegido pelo Poder Público 
por ser dotado de atributos naturais, 
culturais e de beleza, considerados 
importantes para promover qualidade 
de vida e bem estar das pessoas. 
Essa proteção serve para preservar 
a diversidade biológica da área e 
disciplinar sua ocupação, assegurando 
o uso sustentável de seus recursos 
naturais.

Localizada a 70 km de Salvador, 
no litoral norte baiano, a região possui 
uma das maiores concentrações de 
desovas de tartarugas marinhas da 
costa brasileira, e recebe as baleias 
jubarte que utilizam o litoral para a 
reprodução e amamentação dos seus 
filhotes. Isso sem falar dos atributos  
naturais da região, como as  praias, 
dunas, restingas, áreas úmidas (brejos 
e lagoas), manguezais em seis estuários 

e remanescentes de mata altântica.
Outro destaque da Praia do Forte 

são os recifes de corais, que estão 
localizados em uma Zona de Proteção 
Rigorosa (ZPR,) em um bolsão de desova 
de tartarugas marinhas. Os recifes de 
corais são importantes ecossistemas, 
de grande biodiversidade marinha, e são 
encontrados em locais costeiros de 
águas claras, rasas e quentes. 

A maior concentração de recifes de 
corais do Brasil encontra-se no Estado 
da Bahia, e na Praia do Forte, os recifes 
possuem mais de quatro quilômetros de 
extensão.

Apesar da sua estrutura rochosa 
de composição calcária ser bastante 
resistente à ação das ondas e marés, 
um recife de coral é muito frágil.

Estima-se que 27% de todos os 
recifes de coral do mundo já foram 
degradados por causa do aquecimento 
global e ações predatórias como o 
crescimento irregular das cidades 
costeiras e a poluição.

É fundamental a participação de 
todos na proteção das tartarugas 
marinhas, pois além dos predadores 
naturais, as ações do homem estão 
entre as principais ameaças à vida 
desses animais. 

A PRAIA DO FORTE



VAMOS  CONHECER  UM POUCO SOBRE AS 
TARTARUGAS MARINHAS

 As tartarugas marinhas são répteis, existem há mais de 150 
milhões de anos e conseguiram sobreviver a todas as mudanças do planeta. 
Há sete espécies no mundo, cinco delas ocorrem no Brasil. São animais de 
ciclo de vida longo e levam 30 anos até tornarem-se adultos. Estima-se 
que uma tartaruga marinha pode chegar aos 100 anos. São migratórios, 
pesam de 65 até 750 quilos. O acasalamento ocorre no mar. Cada fêmea 
pode realizar de três a treze desovas, com intervalos de 15 dias em média e 
colocar cerca de 120 ovos em cada ninho. Os ovos demoram de 45 a 60 dias 
para eclodir. As tartaruguinhas nascem quase sempre à noite e correm para 
o mar, orientadas pela luz do horizonte. De cada mil tartarugas nascidas, 
apenas uma ou duas chegam à idade adulta. Alimentam-se de camarões, 
moluscos, caranguejos, esponjas e algas.

VOCÊ SABIA QUE...

As tartarugas marinhas precisam de água para sobreviver. 
Mas como beber água doce se vivem no mar?
Elas bebem água do mar e expelem o sal pelas fezes, urina 
e pelas lágrimas secretadas por glândulas, localizadas 
junto aos olhos. Elas não estão chorando, na verdade estão 
expelindo o sal!

Vamos ajudar a conservar 
esse ecossistema 
marinho que possui a maior 
biodiversidade com inúmeros 
peixes, crustáceos e outros 
animais marinhos? Os 
recifes de corais também 
servem para proteger os 
sistemas costeiros como 
uma barreira natural para as 
marés! 

Em uma Zona de Proteção Rigorosa, 
todo empreendimento deve ter uma 
preocupação com o meio ambiente e 
buscar um desenvolvimento sustentável 
na região e atuar na preservação e 
conservação dos recursos naturais. 
Além dos turistas e moradores que 
visitam as piscinas naturais do “Papa 
Gente”, haverá um aumento significativo 
no número de pessoas devido à 
construção do Loteamento Piscinas 
Naturais 2 da Praia do Forte.

A APA do Litoral Norte 
do Estado da Bahia foi 
criada em 1992 pelo 
Decreto n° 1.046, e a APA 
da Plataforma Continental 
do Litoral Norte foi criada 
em 2003 pelo Decreto n° 
8.553.

Com sua sede nacional localizada na 
Praia do Forte, o Projeto Tamar trabalha 
na pesquisa, proteção e manejo 
das cinco espécies de tartarugas 
marinhas que ocorrem no Brasil, todas 
ameaçadas de extinção: tartaruga-

cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-
de-pente (Eretmochelys imbricata), 
tartaruga-verde (Chelonia mydas), 
tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) 
e tartaruga-de-couro (Dermochelys 
coriacea). Presente em 25 comunidades 
costeiras no país e com 35 anos de 
trabalho, o Tamar observa o início da 
recuperação das populações de três 
espécies: tartaruga-oliva, tartaruga-
de-pente e tartaruga-cabeçuda.

A Praia do Forte é a principal área 
de desova de tartarugas- cabeçudas e 
de tartarugas-de-pente no Atlântico 
Sul. Também ocorrem desovas de 
tartarugas-olivas e, em menor número, 
de tartarugas-verdes.

Todos os anos, entre setembro e 
março, elas chegam para desovar na 
Praia do Forte e em outros pontos da 
costa brasileira. Cerca de 30% dos 
ninhos protegidos pelo Projeto Tamar no 
Brasil ocorrem no litoral norte da Bahia.

 

Se fizermos a nossa parte, 

estaremos ajudando na 

preservação deste paraíso. 

Contamos com você!



Incidência de luz artificial na praia: desorienta os filhotes na sua busca 
pelo mar e afugenta as fêmeas na hora da desova. Evite luzes acesas 
durante a noite na praia.

Trânsito de veículos na areia: pode prejudicar ninhos, filhotes e 
atropelar as fêmeas prestes a desovar. Não trafegue na praia com 
qualquer tipo de veículo ( jipes, quadriciclos, motos).

Desrespeito aos locais de marcação de ninhos: cadeiras, mesas, 
sombreiros e barracas podem danificar ninhos e desorientar as 
equipes de campo quanto à localização dos ovos. Recolha seus 
utensílios quando sair da praia.

Lixo: na areia, torna-se obstáculo tanto para fêmeas que vão construir 
ninhos, como para filhotes a caminho da água.



Animais domésticos: podem matar as fêmeas, filhotes e destruir 
ninhos.

Não se aproxime de uma tartaruga marinha quando esta sai do mar 
para desovar.

Não retire as estacas da areia, evite pisar na frente delas, e não abra 
os ninhos.

Não alimente os peixes e outros animais com sobras e outros 
alimentos, pois eles prejudicam a saúde dos animais, além do possível 
risco de provocar doenças na fauna marinha.



Ao mergulhar em poças de maré ou em áreas de pouca circulação, 
evite o uso de filtro solar, óleos bronzeadores e cremes, pois estas 
fórmulas prejudicam os animais marinhos.

Não pise nem toque nos corais, eles são animais muito frágeis e 
morrem facilmente. Nos recifes existem organismos que possuem 
substâncias urticantes e tóxicas, que podem machucá-los se você 
pisar ou tocar neles.

Não retire peixes, corais, restos de conchas, estrelas do mar e 
outros seres vivos, que servem de abrigo ou substrato para outros 
organismos. Leve do ambiente recifal apenas momentos inesquecíveis 
e belas fotografias.

Ao visitar um ambiente natural, leve o seu lixo de volta ou deposite-o 
em um local determinado. Nunca jogue lixo no mar, lagoas, rios e matas, 
pois prejudicam a fauna e flora destes ambientes. Os animais que 
vivem no mar não conseguem diferenciar os resíduos dos alimentos. As 
tartarugas marinhas, os golfinhos e outros animais que vivem no mar, 
comem plásticos pensando que é alimento, e depois morrem afogados.
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ATENÇÃO!
 Nas praias do litoral norte da Bahia, você pode observar algumas 
estacas colocadas pelo Projeto Tamar. Cada uma sinaliza um ninho 
de tartaruga marinha, que é monitorado até o seu nascimento.

Concepção, idealização e redação da cartilha: Ana Fialho, Lara Preussler. Revisão: Lara Preussler. Arte gráfica: info@bambueditora.com.br

Você também pode ajudar! Tel. (71) 3676.1045
Se você encontrar uma tartaruga encalhada na praia, ligue para o Projeto Tamar.


