
Ao encontrar animais feridos, entre em contato com um 
órgão que possa acolher e ajudar. No litoral do Paraná, o 
Projeto de Monitoramento de Praias (0800 64 23341) e o 
Centro de Estudos do Mar (41 3511 8600) são alguns desses!

Jacaré-de-papo-amarelo 
(Caiman latirostris)

ESPÉCIES EM RISCO:ANIMAIS FERIDOS OU EM PERIGO

Litoral do Paraná   
 também é refúgio

WWW.PORTOSDOPARANA.PR.GOV.BR

Os programas de monitoramento de biota são realizados 
como medida de mitigação exigida pelo licenciamento 

ambiental federal, conduzido pelo Ibama.

Mero
(Epinephelus itajara)

Tartaruga-verde
(Chelonia mydas)

Caçar, capturar ou manter animais
silvestres em cativeiro é crime! 

Um dos canais é a Linha Verde
do Ibama: 0800 61 8080.

NÃO SEJA CÚMPLICE,

DENUNCIE!

Alguns peixes cartilaginosos do nosso litoral 
também estão ameaçados. Os principais riscos para 
esses animais são a pesca ilegal e predatória e a 
degradação ambiental.

Conheça algumas espécies que têm pesca proibida:

FIQUE ATENTO
Alguns comércios vendem a carne dessas espécies 

como “cação”.

Certifique-se do que você está consumindo.

TUBARÃO MANGONA
(Carcharias taurus)

RAIA-VIOLA OU
VIOLA-DE-CARA-CURTA
(Zapteryx brevirostris)

RAIA-VIOLA OU CAÇÃO-VIOLA
(Rhinobatos horkelii)



CONHEÇA ALGUMAS ESPÉCIES DA 
FAUNA EM PERIGO QUE VIVEM NOS 
MARES E PRAIAS DO PARANÁ:

Diferenças entre o mero e a garoupa:

A captura do mero - também conhecido como 
“badejão” ou “bodete” - é proibida em todo o 
Brasil. Por ser parecido com a garoupa-verdadeira 
(Epinephelus marginatus), os dois tendem a ser con-
fundidos, o que ameaça ainda mais a espécie.

Se deixados em paz, os meros podem atingir mais 
de 2 metros de comprimento, pesar mais de 400 kg 
e viver até 40 anos. Vamos ficar em alerta para 
preservar esse grandão!

Atenção! Mais de um peixe é conhecido como garoupa 
e a pesca da garoupa-verdadeira também é 

regulamentada e não pode ser praticada entre 1º de 
novembro e 28 de fevereiro em todo o litoral brasileiro.

3º espinho da dorsal 
maior que os demais

Membrana entre os espinhos 
curvadas para dentro

Coloração marrom-alaranjado 
(cor de ferrugem)

Olhos tipicamente pequenos

Espinhos da dorsal mais 
curtos que os raios

Nadadeira caudal arredondadaNadadeira peitoral mais longa 
que a da barriga

Epinephelus marginatus
- Nome popular: garoupa-verdadeira

Epinephelus itajara
- Nome popular: mero

2,5 m

1,5 m

COMPARAÇÃO
tamanhos máximos dos peixes

MERO

GAROUPA

O jacaré-de-papo-amarelo habita as baías de 
Paranaguá e Antonina, mas costuma ficar 
longe das regiões povoadas por pessoas. 
Portanto, não oferece perigo. A presença dele 
é muito importante para a manutenção de todo 
o ecossistema do entorno. Vamos deixá-lo em 
paz!

Nadadeira anal, caudal e dorsal 
(raios) com listra branca na margem

TARTARUGA-VERDE
(Chelonia mydas)

Todas as tartarugas marinhas encontram-se em 
perigo de extinção no mundo. Uma forma de 
ajudar a salvar as tartarugas é não jogar lixo no 
mar e adotar o consumo consciente.

As tartarugas-verdes são viajantes de longas 
distâncias. Em liberdade e tranquilidade, elas 
podem viver até 80 anos. Com urgência, precisa-
mos nos conscientizar sobre a preservação dos 
mares, dessas e de outras espécies marinhas!

MERO
(Epinephelus itajara)

DENUNCIE
A PESCA ILEGAL!

JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO
(Caiman latirostris)


