


De: Luciana do Valle 
Público - Alvo: Pai, Mãe, filho, filha, peixe e tartaruga... 
Duração: 8 minutos oceânicos

UMA ECO – HISTÓRIA DE 
AVENTURA ROMANCE... E CARETAS
Curta – Metragem de Animação em 2d



As temperaturas elevadas são perfeitas 
para a formação de embriões de tartarugas 
fêmeas. Isso vem acontecendo e causando a 
feminilização das tartarugas marinhas.

Encontrar um macho para namorar é um dos 
objetivos da nossa protagonista, a tartaruga 
marinha aventureira Caretona. 

VOCÊ SABIA QUE POR CAUSA DO 
AQUECIMENTO GLOBAL, AS TARTARUGAS 
MARINHAS CORREM RISCO DE EXTINÇÃO? 



Caretona é uma tartaruga cabeçuda da espécie 
Caretta caretta que vive fazendo caretas. Ela é uma 
famosa tartaruga exploradora dos 7 mares que chega 
em lugares onde nenhuma tartaruga chega. 

Mas mesmo nadando pra lá e pra cá, ela não encontra 
um tartarugo para namorar.

QUE TARTARUGA É ESSA?



SINOPSE
Caretona se aventura em um grande evento 
marítimo rumo aos Mares do Sul. Com apoio dos fãs 
e encontrando peixes estranhos no caminho, como 
garrafas pets e sacolas plásticas, ela passa 
vitoriosa pela linha de chegada onde os pinguins não 
param de suar. Pena que o troféu de gelo que ela 
ganhou durou só  1 segundo... Derreteu!

No caminho de volta para seu habitat, 
Caretona continua buscando seu tartarugo. 
Ela namora uma pedra achando que 
encontrou seu cabeçudo-metade e brinca 
com tartaruguinhas feministas.



Caretona decide fazer mais uma 
expedição. Ela vai explorar o continente 
mesmo sabendo que vai encarar os 
“espaçosos”, principalmente nas praias. 

Para sua surpresa, ela encontra uma 
praia vazia por causa da quarentena, 
então aproveita para curtir a 
natureza, e depois conhecer um parque 
de diversões e um aquário.



É no aquário que Caretona 
encontra um tartarugo
tenor. Com sua voz potente 
ele quebra os vidros do 
aquário, solta os outros bichos
e consegue sair do seu  
confinamento. 

Na praia, eles namoram e 
Caretona promete levá-lo 
para qualquer lugar. Leia o roteiro e descubra como 

a nossa protagonista consegue 
chegar de forma divertida 
aos seus objetivos.



QUE TAL PRODUZIR MEU CURTA E 
AJUDAR A PROPAGAR PELAS 7 TELAS 
DO MUNDO ESTA ECO-HISTÓRIA?
O meio ambiente e eu agradecemos.

Luciana do Valle
Publicitária e roteirista
(11) 974 71 33 46
lucubrações@gmail.com
ludovalle@uol.com.br

mailto:lucubrações@gmail.com

