
Espécie Pares de Placas Laterais
Carapaça 
(casco)

Coloração
Pares de 

Placas Pré-
Frontais

Cabeça Unhas Habitat Dieta

Tartaruga de Couro
(Dermochelys coriacea)

Sem placas laterais, com 
quilhas Recoberta 

com uma 
fina camada 
de pele que 

lembra 
couro

Preta com pintinhas brancas, 
azuladas e rosa

Sem placas Pequena com mandíbula em 
forma de W

Sem unhas Zona oceânica Águas-vivas

Tartaruga de Pente
(Eretmochelys imbricata)

4 pares

Com 
margem 

serrilhada e 
placas 

sobrepostas

Marrom-amarelada 2 pares Pequena e alongada. Mandíbula 
em formato de bico “de gavião”

2 em cada 
nadadeira

Prefere recifes 
de corais e 

águas costeiras 
rasas

Esponjas, 
anêmonas, lulas e 

camarões

Tartaruga Verde
(Chelonia mydas)

4 pares

Com placas 
justapostas

Verde-acinzentado 1 par Pequena com mandíbula 
serrilhada

1 em cada 
nadadeira

Águas costeiras, 
baias e ao redor 

de ilhas

Onívora quando 
filhote e herbívora 

quando adulta

Tartaruga de Casco 
Achatado

(Natator depressus)

4 pares

Achatada 
com as 
bordas 

viradas para 
cima

Verde oliva ao cinza 1 par Arredondada

1 em cada 
nadadeira

Água rasa perto 
da costa ou em 

baías

Carnívora 
(moluscos, 
cnidários, 

crustáceos e 
equinodermos)

Tartaruga Cabeçuda
(Caretta caretta)

5 pares

Em formato 
de coração

Marrom-amarelada 2 pares + 1  
interfrontal

Grande com mandíbula 
extremamente forte 2 na 

nadadeira 
dianteira e 2 

ou 3 na 
nadadeira 

traseira

Alto-mar e 
profundidades 
entre 25 a 50 

metros

Carnívoras 
(crustáceos, 
moluscos e 

invertebrados)

Tartaruga de Kemp
(Lepidochelys kempii)

5 pares

Oval

Verde oliva 2 pares Mandíbula em forma de bico 
largo

1 em cada 
nadadeira

Águas rasas 
costeiras, baías 
e mar aberto

Onívora 
(moluscos, 
crustáceos, 

cnidários e algas)

Tartaruga Oliva
(Lepidochelys olivacea)

6 ou mais pares

Quase 
circular

Verde oliva 2 pares Pequena com mandíbulas 
poderosas

1 na 
nadadeira 

dianteira e 1 
ou 2 na 

nadadeira 
traseira

Águas rasas e 
mar aberto

Carnívora (peixes, 
moluscos, 

crustáceos, água-
viva)

Principais características de cada espécie de tartaruga marinha
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