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Resumo 
 

As tartarugas marinhas são répteis existentes ao longo da costa brasileira, 

principalmente em áreas de alimentação e anidação. Por possuírem comportamento 

migratório, estudos ecológicos sobre esses animais são muito difíceis de realizar e 

muitas questões sobre sua biologia permanecem obscuras. A biologia molecular é uma 

importante ferramenta, que auxilia os pesquisadores na obtenção de informações 

valiosas a respeito de estrutura populacional, filogeografia e genealogia de populações 

naturais. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar populações de tartarugas 

verdes (Chelonia mydas) que freqüentam a região de Cananéia, SP, com base na 

variedade haplotípica das seqüências gênicas correspondentes ao tRNA-Pro+D-loop do 

DNA mitocondrial. A área de estudo foi descrita como uma área de alimentação para 

juvenis de tartarugas verdes, Chelonia mydas, sendo caracterizada pela presença de um 

estoque misto, composto por animais provenientes de pelo menos seis diferentes áreas 

de desova analisadas durante quatro anos. A variabilidade haplotípica e nucleotídica é 

intermediária em relação às demais áreas de alimentação estudadas no Oceano 

Atlântico, sendo a amostra composta principalmente por indivíduos dos haplótipos CM-

08 (63%) e CM-05 (26%). Os demais haplótipos foram relativamente raros, 

apresentando-se em frequências menores que 5% (CM-01, CM-06, CM-09, CM-10, 

CM-24, CM-32, CM-36, CM-45). Foi detectada diferença significativa entre as 

amostras anuais (p < 0.05) e não houve diferença entre as amostras sazonais (p >0.05). 

 Análises indicam que Cananéia encontra-se conectada com as demais áreas de 

desova e alimentação estudadas no Oceano Atlântico, dependendo destas para o 

equilíbrio de populações saudáveis e necessitando de atenção, visto o grau atual de 

ameaça que sofrem. A importância da incorporação de parâmetros ecológicos que 

contribuam para o entendimento da dinâmica populacional da região, às análises 

genéticas, é imprescindível para que esses dados sejam validados e tenham utilidade e 

aplicação direta na proteção das tartarugas marinhas. 

 As informações obtidas através deste trabalho foram utilizadas na elaboração de 

um documento que será anexado ao plano de manejo do Parque Estadual Ilha do 

Cardoso e contribuirão para a elaboração do plano de manejo da Área de Proteção 

Ambiental de Ilha Comprida, de modo que a região de Cananéia seja considerada 

prioitária na preservação das tartarugas verdes. 
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Abstract 
 

The green turtle, Chelonia mydas, is an endangered marine reptile that nests and 

forages along the Brazilian coast and oceanic islands, among other tropical areas. Due 

to the highly migratory and oceanic nature of these animals, ecological studies are many 

times difficult to carry out, and many questions about their biology remain. Molecular 

genetic analysis is a powerful tool for bridging these gaps, providing valuable 

information about population structure, phylogeography, and genealogy. This study 

analyzes mitochondrial DNA sequences (tRNA-Pro + D-loop) from green sea turtles of 

the Cananéia regional juvenile feeding ground over a four-year period. Significant 

differences were found between annual samples (p<0.05), however no significant 

differences were found between seasons (p>0.05). The sample was composed primarily 

of individuals of haplotypes CM-08 (63%) and CM-05 (26%). All other haplotypes (n = 

8) were relative rare, with frequencies lower than 5%.  The analysis revealed the area to 

be a “mixed stock”, composed of animals drawn from at least six different nesting areas. 

Because Cananéia is connected to other nesting and feeding grounds throughout the 

Atlantic Ocean, the health of these populations is interdependent, and threats in one area 

will likely impact connected sites. This connectivity underscores the importance of 

understanding regional population dynamics using genetic analysis, with conservation 

applications. These data will be included in the management plans for the Ilha do 

Cardoso State Park and the Environmental Protection Area of Ilha Comprida, so that 

Cananéia will be considered a priority area for the preservation of green sea turtles in 

Brazil. 
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Introdução Geral 
 

Biodiversidade é o termo que descreve o conjunto de todos os seres vivos, os 

ecossistemas em que vivem e os processos biológicos dos quais fazem parte. A 

humanidade depende de tal diversidade, utilizada como recursos alimentares e 

farmacêuticos, que apresenta um grande potencial para fornecer outros benefícios ainda 

desconhecidos (Wilson, 1997). Estima-se que 1,8 milhões de espécies vivas foram 

descritas e a maioria dos pesquisadores concorda que estes números ainda estão muito 

distantes da diversidade total que habita este planeta (IUCN, 2008). As projeções para o 

número absoluto de espécies variam entre 5 e 30 milhões de organismos (IUCN, 2008), 

muitos dos quais não serão sequer conhecidos pela humanidade, dado o ritmo de 

destruição acelerado.   

Existe um valor estético agregado à biodiversidade que pode ser exemplificado 

pelo apreço a plantas ornamentais, animais domésticos, zoológicos, ecoturismo e 

documentários sobre a vida selvagem. Essa indústria que gera milhões de dólares todos 

os anos é movida pela necessidade e o conforto trazido ao ser humano através do 

contato com o ambiente natural. Há também, uma justificativa ética para a conservação 

dessa diversidade, baseada no fato de que uma espécie não tem direito de condenar 

outras à extinção (Frankham, 2004). 

 Apesar da importância descrita acima, a natureza vem sendo destruída 

rapidamente, como consequência direta e indireta das atividades humanas. Espécies 

ameaçadas sofrem declínio principalmente devido à perda de habitat, exploração, 

introdução de espécies exóticas e poluição. Em populações pequenas, fatores adicionais 

como a demografia, risco ambiental, o perfil genético e catástrofes aumentam o risco de 

extinção (DeSalle, 2004).  

A biologia da conservação busca descrever padrões e processos que colocam 

inúmeras espécies em ameaça iminente de extinção. Este ramo da ciência é conhecido 

como “disciplina da crise”, pois descreve adequadamente a situação atual da 

biodiversidade da Terra, que passou por dois séculos de intensa atividade exploratória e, 

como consequência vive um dos mais severos períodos de extinção de todos os tempos 

(DeSalle, 2004). A escala deste problema alcança tal magnitude que é descrita como a 

“Sexta Extinção” sendo, portanto, comparada às outras cinco extinções em massa 

reveladas pelo registro geológico (Frankham, 2004). 
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 A extinção, no entanto, é parte natural do processo evolutivo e é balanceada pela 

especiação, processo pelo qual se originam novas espécies, mantendo deste modo um 

equilíbrio natural. Extinções em massa foram provocadas por cataclismas que 

eliminaram a fauna e flora quase que em sua totalidade; espécies que levaram milhões 

de anos para proliferar (DeSalle, 2004). A sexta extinção é igualmente dramática; as 

taxas de perda de espécies registradas atualmente são muito superiores a origem de 

outras (Pimm, 2000). 

 Avanços técnológicos como o aumento da integração de sistemas de 

posicionamento geográficos (GPS), o desenvolvimento de teorias matemáticas e o 

florescimento da genética contribuem para o diagnóstico e desenvolvimento de 

possíveis soluções que buscam aplacar a atual crise ambiental. Em particular, o avanço 

da genômica, da sistemática e da biologia populacional tem contribuído para a 

integração da genética e da biologia da conservação (DeSalle, 2004). 

A genética da conservação surgiu como parte integrante da biologia da 

conservação e é motivada pela necessidade de reduzir as taxas atuais de extinção e 

preservar a biodiversidade. É o uso da teoria genética e suas técnicas com objetivo de 

reduzir o risco de extinção sofrido por espécies ameaçadas. Seu objetivo é preservar 

espécies como entidades dinâmicas, capazes de se adaptar a mudanças ambientais  

(Frankhan, 2004).  

O campo deste ramo da ciência é multidisciplinar e inclui o uso de ferramentas 

moleculares para elucidar diferentes aspectos da biologia das espécies, relevantes para 

sua conservação (Frankhan, 1995). A perda da variabilidade genética, a resolução de 

incertezas taxonômicas, o manejo de populações em cativeiro e as análises moleculares 

utilizadas em investigações forenses são exemplos de sua importância crucial para o 

entendimento e manutenção da diversidade para as futuras gerações.  

Particularmente, a integração entre estudos genéticos e ecológicos é necessária 

para o estabelecimento de unidades de conservação, de forma que a maior parte dos 

indivíduos de uma determinada espécie seja preservada (Moritz, 2002). São necessários 

conhecimentos integrados sobre o comportamento, dieta, reprodução e dinâmica 

populacional para se obter uma completa visão de determinada espécie para, por fim, 

acessar as ameaças que esta enfrenta, podendo desta forma, propor medidas que 

contribuam de maneira efetiva à sua manutenção (Formia, 2002). 
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Animais de grande longevidade, as tartarugas marinhas possuem um complexo 

ciclo de vida, composto por etapas que ocupam diversos nichos e que inclui grandes 

migrações, o que dificulta o desenvolvimento de estudos sobre determinadas fases de 

sua vida (Lahanas, 1998). Diversas questões sobre distribuição e estrutura populacional 

permanecem pouco compreendidas, sendo a maior parte proveniente de experimentos 

de marcação e recaptura (Papi, 2000).  

O uso de hábitat, a filopatria, o comportamento de acasalamento e os padrões 

migratórios desempenham papéis importantes na determinação da estrutura 

populacional, e as técnicas moleculares têm se mostrado importantes ferramentas na 

ampliação do conhecimento destes comportamentos das tartarugas marinhas, que 

dificilmente poderiam ser diretamente observados. Além disso, a habilidade de 

distinguir colônias de desova e analisar estoques mistos presentes em áreas de 

alimentação contribui para o entendimento da dinâmica de suas populações e, portanto, 

para o desenvolvimento de ações mitigadoras que visem à preservação destes animais.  

O presente projeto pretende contribuir para o entendimento da dinâmica 

populacional de tartarugas verdes (Chelonia mydas) que frequentam o litoral sul do 

estado de São Paulo, visando à ampliação do conhecimento de sua biologia, assim como 

de seu status atual, contribuindo para sua preservação. 
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Capítulo 1 
 

1.1 Biologia e Ecologia de Tartarugas Marinhas 

 
As tartarugas são répteis pertencentes à ordem Chelonia. Estes animais 

caracterizam-se por apresentar uma estrutura corporal bastante conspícua, conhecida 

como carapaça, formada pela fusão dos ossos das vértebras e as costelas, originando 

uma armadura rígida que protege o corpo do animal contra choques mecânicos e 

desidratação. Este caráter é extremamente conservado, sendo apresentado por todos os 

animais pertencentes a esta ordem e sofreu pouquíssimas modificações durante 200 

milhões de anos (Ernest e Barbour, 1989). A carapaça apresenta-se dividida em duas 

partes, ligadas por pontes ósseas dispostas lateralmente ao corpo do animal: a porção 

dorsal, conhecida propriamente como carapaça e a porção ventral, o plastrão. Os ossos 

da carapaça são recobertos por escudos córneos, porém, algumas famílias perderam tal 

revestimento apresentando o corpo coberto por pele (Ernest e Barbour, 1989). 

Outra característica excepcional do grupo é o posicionamento das cinturas 

pélvica e escapular, dispostas internamente às costelas, uma modificação exclusiva do 

grupo, que confere uma arquitetura corporal única entre os vertebrados (Garcia-Porta, 

2001). Seus membros, assim como o formato da carapaça, são adaptados para o hábito 

que exibem. Por exemplo, os jabutis apresentam patas robustas que auxiliam a 

locomoção terrestre e suportam seu peso elevado; ao passo que os cágados e tracajás são 

dotados de garras, que auxiliam seu deslocamento em terra e membranas interdigitais, 

que contribuem para que sua locomoção aquática seja eficiente (Pritchard, 1997).  O 

crânio dos quelônios, formado por uma estrutura sólida, desprovida de fenestras 

temporais (anapsida) é altamente modificado embora bastante primitivo (Zardoya, 

2001). As mandíbulas não apresentam dentes e são modificadas em bicos de corte 

afiado, adaptado a diferentes hábitos alimentares exibidos por estes animais (Wyneken, 

2001). 

As espécies atuais de tartarugas encontram-se divididas em duas subordens: 

Pleurodira e Criptodira, diferenciadas principalmente pelo mecanismo de retração do 

pescoço. Ao primeiro grupo pertencem os animais que retraem a cabeça de forma 

horizontal e ao segundo, aqueles que retraem o pescoço em forma de “S” para dentro da 

cintura escapular (Ernest e Barbour, 1989). 
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As tartarugas foram descritas originalmente como terrestres. Evidências desta 

hipótese são provenientes dos primeiros fósseis, pertencentes ao gênero Proganochelys 

(Gaffney, 1990), de depósitos do Triássico (210 milhões de anos), que possuem uma 

carapaça bastante ossificada e membros adaptados à vida em terra (Gaffney, 1990). 

Entretanto, recentemente, um fóssil descoberto na China, apresenta-se controverso 

diante de tal hipótese. Trata-se de Odontochelys semistestacea (Li, 2008). Segundo este 

mesmo autor, este animal, apresentava uma carapaça incompleta, formada apenas por 

sua porção ventral, o plastrão, e sua mandíbula era dotada de dentes. Tais características 

o distinguem de todos os outros membros da ordem e podem contribuir para o 

posicionamento, atualmente discutido, dos quelônios em relação às demais ordens 

dentro da classe Reptilia. Além disto, a origem terrestre do grupo volta a ser discutida, 

visto que Odontochelys exibe características que apontam para o hábito aquático deste 

animal de 220 milhões de anos. 

As tartarugas marinhas apresentam uma longa história evolutiva, durante a qual 

compartilharam os oceanos com uma rica diversidade de outros répteis pulmonados 

(Lutcavage, 1997). O registro fóssil anterior ao final do período Cretáceo é representado 

apenas por Santanachelys (Hirayama, 1998) e Bouliachelys (Kear, 2006) como os mais 

antigos espécimes deste grupo. Santanachelys possui membros transformados em 

nadadeiras, apesar de ainda apresentar dígitos móveis, do mesmo modo que as 

tartarugas de água doce atuais. Além disso, possui um foramen interorbital bastante 

grande, indicando a presença de glândulas de sal aumentadas na região dos olhos e, 

portanto, o desenvolvimento do sistema excretor desta substância, anterior à formação 

dos membros totalmente rígidos que as tartarugas marinhas apresentam atualmente 

(Hirayama, 1998). 

 A modificação dos membros para a natação alcançou seu apogeu nas tartarugas 

marinhas atuais (Pritchard, 1997), que são igualmente caracterizadas pelo formato 

hidrodinâmico de sua carapaça (Wyneken, 2001) e a presença de glândulas lacrimais 

altamente modificadas cuja função é a excreção do excesso de sal ingerido durante sua 

alimentação (Lutz, 1997). 

Estes animais encontram-se agrupados em duas famílias: Dermocheliydae e 

Cheloniidae. Dermocheliydae caracteriza-se pela extrema redução dos ossos da 

carapaça que são formados por um mosaico de ossículos poligonais imersos em tecido 

cartilaginoso, cuja textura assemelha-se à couro (Harless e Morlock, 1979). Apresenta 

sete quilhas longitudinais bastante conspícuas e seu corpo encontra-se revestido por pele 
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e placas córneas estão ausentes. O crânio destes animais não apresenta palato 

secundário e a maxila superior é dotada de duas cúspides formando uma projeção em 

“W”. Seu pescoço é curto e incompletamente retrátil e suas nadadeiras não apresentam 

unhas. Encontra-se representada atualmente por uma única espécie Dermochelys 

coriacea (Linnaeus, 1766), conhecida como tartaruga de couro, a maior espécie entre os 

quelônios atuais (Pritchard, 1997). 

Cheloniidae apresenta a carapaça e plastrão ósseos recobertos por um número 

variável de escudos córneos. A cabeça e os membros apresentam placas córneas, em 

número igualmente variável. São animais dotados de palato secundário; a pré maxila 

não é fusionada ao vomer; há contato entre os ossos parietal e esquamosal; e não há 

contato entre os ossos da maxila e o quadradojugal. Esta família possui 6 espécies 

distribuídas em 5 gêneros: Caretta caretta (tartaruga cabeçuda), Lepidochelys kempii 

(tartaruga kempi), Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva) e Eretmochelys imbricata 

(tartaruga de pente), Natator depressus (flatback), e Chelonia mydas (tartaruga verde) 

(Pritchard, 1997). 

Uma oitava espécie, pertencente ao gênero Chelonia permanece controversa, sendo 

objeto de debate entre os pesquisadores (Parham e Zug, 1996). Chelonia agassizii foi 

descrita sob o status de espécie por apresentar um tamanho menor, coloração e formato 

do corpo distintos de C. mydas. Sua distribuição estaria restrita ao Pacífico Oriental 

sendo popularmente conhecida como “tortuga negra” (Meylan e Meylan, 1999). 

Características morfológicas, genéticas e bioquímicas deste animal fornecem resultados 

discordantes quanto ao posicionamento filogenético do mesmo. Revisões recentes dos 

dados disponíveis indicam uma profunda separação entre as populações encontradas nas 

bases Atlântica e Pacífica, contudo não apóiam a distinção entre estas e o morfótipo do 

Pacifico leste (Bowen, 1992, 1993; Bowen e Karl 1997, Naro-Maciel 2008). 

O relacionamento filogenético entre as familias de tartarugas marinhas, tanto a 

partir de dados morfológicos (Gaffney e Meylan 1988; Hirayama 1994), quanto 

moleculares (Bowen 1993; Dutton 1996, Naro-Maciel, 2008) indicam se tratar de um 

grupo monofilético. Dermochelys aparece como grupo basal e irmão da família 

Cheloniidae. Esta apresenta-se dividida em duas tribos: Carettini, formada por C. 

caretta, E. imbricata, L. olivacea e L. kempii sendo o relacionamento entre as duas 

últimas espécies bem sustentado (Pritchard 1999; Bowen 1993; Bowen 2007) e 

Chelonini, que apresenta a espécie N. depressus como grupo irmão do gênero Chelonia 

(Naro-Maciel, 2008). 
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 Chelonia mydas foi descrita por Linnaeus em 1758, como Testudo mydas e, 

posteriormente recebeu seu nome atual de Schweigger, em 1812 (Formia, 2002). Este 

réptil marinho apresenta uma carapaça óssea revestida de escudos córneos justapostos. 

Os membros são transformados em nadadeiras, sendo as anteriores, dotadas de uma 

unha bastante evidente. A cabeça apresenta um formato arredondado e sua mandíbula 

encontra-se revestida por uma estrutura córnea e serrilhada denominada ramfoteca 

(Wyneken, 2001). Os machos, quando atingem a maturidade, apresentam uma longa 

cauda, que abriga o órgão copulador, que se estende além da extremidade posterior da 

carapaça e as unhas da nadadeira anterior são bastante evidentes. Tais características são 

as únicas que distinguem os sexos, e isto se dá apenas na fase adulta. A coloração é 

variada em tons de verde, oliva e marron apresentando manchas ou padrões rajados e 

estriados que podem se alterar bastante durante o desenvolvimento do animal (Formia, 

2002). Conhecida popularmente como tartaruga verde, este nome se deve não à 

coloração exibida por seu corpo e carapaça externamente, mas sim pela tonalidade 

esverdeada apresentada por sua gordura. O plastrão é branco ou amarelo claro e a pele 

usualmente é cinza ou marron, apresentando um halo mais claro margeando as escamas 

e um tom amarelo bastante claro na porção ventral das nadadeiras (Wyneken, 2001). 

 Quando nascem, os filhotes são cinza escuro ou negros dorsalmente e brancos 

ventralmente, um padrão de camuflagem conhecido como “countershading” bastante 

eficiente e recorrente em animais marinhos (Ruxton, 2004). Pesam cerca de 20 gramas e 

medem aproximadamente 5 cm de comprimento. Quando adultas chegam a alcançar 

230 kg de peso e até 1,50 m de comprimento curvilíneo da carapaça, sendo portanto, a 

maior espécie entre as tartarugas de carapaça óssea (Pritchard e Mortimer, 2000; Fig. 

01). 

 

 
Figura 01. Tartaruga verde em diferentes etapas de seu ciclo de vida. A. Filhote, B. Juvenil e C. Adulto 

(Fonte: www.seaturtle.org) 
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 As características utilizadas na identificação desta espécie são: presença de 

quatro pares de escudos laterais na carapaça, sendo que o primeiro par nunca encontra a 

placa nucal, dois pares de escamas pré-frontais e quatro pares de escamas pós-orbitais 

na cabeça (Pritchard e Mortimer, 2000; Fig. 02). 

 
 
Figura 02. Chelonia mydas. Prancha de Identificação (Pritchard e Mortimer, 2000) 

 

  Chelonia mydas apresenta distribuição circuntropical habitando todos os 

oceanos do globo. A maioria das populações habita regiões entre 50ºN e 40ºS de 

latitude. Estima-se que existam aproximadamente 150 colônias de desova, sendo que 

apenas 12 destas recebem mais de 2000 fêmeas anidadoras por ano (Formia, 2002). As 

principais áreas de desova são Austrália, Costa Rica, Canal de Moçambique, Oman, 

Ilhas Ascensão, costa pacífica do México e provavelmente o Paquistão e a Indonésia 

(Pritchard, 1997). Entretanto, dados provenientes de monitoramento em longo prazo 

ainda são escassos e a variação anual no número de fêmeas que visitam cada colônia 
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dificulta a obtenção de parâmetros precisos a respeito do status das populações 

anidadoras. 

 As tartarugas verdes, assim como as demais espécies de tartarugas marinhas, 

exibem um complexo ciclo de vida (Fig.03), realizando extensas migrações entre 

diferentes habitats (Lutz e Musick, 1997; Plotkin, 2003), que distam entre si, centenas 

ou milhares de quilômetros. Isto dificulta a realização de estudos sobre vários aspectos 

da vida destes animais e torna seu ciclo de vida ainda hoje pouco compreendido. Além 

disto, estes répteis apresentam grande longevidade o que torna inviável o 

acompanhamento das diferentes fases de sua vida.  

Historicamente estudos de marcação e recaptura têm sido a atividade mais 

valiosa e informativa no avanço de nosso entendimento sobre estes répteis e de suas 

necessidades em relação ao complexo ciclo de vida, às grandes migrações reprodutivas, 

às taxas de crescimento lentas e à tardia maturação sexual (Balasz, 2000).  

 

 
  
Figura 03. Ciclo de vida das tartarugas marinhas. Fonte: Bárbara Shoeder, (NOAA, 2009). 
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A maioria dos aspectos reprodutivos é muito similar entre as sete espécies e as 

descrições encontradas na literatura, com algumas modificações, se adequam a todas 

elas.  

 Os filhotes de tartaruga verde eclodem de seus ovos simultaneamente, 

apresentando um comportamento em que a atividade de escavação do ninho ocorre em 

cadeia. A emergência do ninho se dá geralmente no final da tarde ou à noite e é 

controlada pelo gradiente de temperatura da areia experimentado pelo filhote, ao cavar 

em direção à superfície (Miller, 1997). Quando o sol se põe, a temperatura da areia cai 

rapidamente e os filhotes são estimulados a escavar. Assim, cada filhote estimula a 

escavação de seu vizinho ao iniciar este movimento, facilitando o alcance da superfície, 

de modo que a maioria dos filhotes emerge na praia ao mesmo tempo, diminuindo com 

isto, sua suscetibilidade a diversos predadores como caranguejos, aves e mamíferos 

(Formia, 2002). Durante o percurso ninho-mar, características químicas e físicas da 

praia natal são registradas por estes filhotes, fenômeno conhecido como “imprinting” e, 

acredita-se que tais sinais sejam responsáveis pelo seu retorno, anos mais tarde, como 

adultos em idade reprodutiva, para acasalar e desovar (Lohmann, 1997). Este senso de 

direção tão refinado, que permite o retorno de uma tartaruga à mesma praia, cinquenta 

anos depois de seu nascimento, atribui-se também ao campo magnético da terra, que 

exerce grande influência sobre outras espécies migradoras (Lohmann, 2001). 

 Ao encontrar a água, os filhotes nadam freneticamente por até 24 horas a uma 

velocidade média de 1,57 km por hora, em direção perpendicular às ondas (Lohmann, 

1990), alcançando o hábitat oceânico.  

Durante a fase de vida oceânica conhecida como “ano perdido” (Carr, 1987), os 

filhotes permanecem boiando passivamente nos maiores sistemas de correntes (giros 

oceânicos), que servem como áreas de desenvolvimento em mar aberto e que possuem 

uma baixa densidade e diversidade de predadores. Sabe-se muito pouco a respeito dos 

hábitos alimentares, comportamento e desenvolvimento destes animais durante esta 

etapa do ciclo de vida (Bolten e Balazs, 1995; Bowen, 1995; Bolten, 1998; Lahanas, 

1998). Isótopos estáveis, extraídos de amostras dos escudos da carapaça de filhotes, 

foram utilizados para avaliar a ecologia alimentar deste estágio de vida inacessível e 

indicam que tartarugas verdes apresentam hábito carnívoro durante esta fase oceânica 

que tem duração de três a cinco anos (Reich, 2007). Após este período são recrutados 

para áreas neríticas de desenvolvimento, como juvenis. Nesta fase, são frequentemente 

encontrados próximos à costa, em baías, recifes e regiões estuarinas, ricas em algas e 
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angiospermas marinhas, alimento de sua preferência e que proporcionam proteção 

contra predadores. Estas regiões recebem juvenis de várias áreas de desova distintas 

(Lahanas, 1998). 

 Adultos desta espécie exibem a mesma preferência pelo hábito herbívoro, 

alimentando-se preferencialmente de algas verdes, vermelhas e marrons e angiospermas 

marinhas de diversas espécies disponíveis em localidades conhecidas como áreas de 

alimentação, que podem abrigar uma mistura de animais adultos e subadultos de ambos 

os sexos (Bjorndal, 1997).  

O tamanho corporal não indica a idade desses animais de maneira confiável, 

porque assim como os outros répteis, seu desenvolvimento é proporcional ao aporte 

alimentar que recebem, podendo alcançar grande porte em menor espaço de tempo, 

quando se desenvolvem em áreas onde exista grande abundância de alimento (Miller, 

1997).  Sua dieta é composta por uma grande variedade de espécies de algas, resultante 

da combinação entre a disponibilidade e um padrão de seletividade do alimento 

(Formia, 2002). Ocasionalmente são registrados se alimentando de águas-vivas, 

esponjas, propágulos de mangue, moluscos, peixes e crustáceos (Bjorndal, 1997, 

Guebert, 2008). 

Ao atingir a maturidade sexual, que para estes animais se dá em torno de 30 a 50 

anos (Formia, 2002), iniciam grandes ciclos migratórios entre áreas de alimentação e 

áreas de desova, cruzando zonas oceânicas (Luschi, 2003). Tais migrações são 

realizadas por machos e fêmeas e a velocidade com que viajam varia entre 1.4 e 3.6 

km/hora (Wyneken, 1997). 

O mecanismo pelo qual as tartarugas se guiam durante estas migrações 

permanece desconhecido. Esta habilidade de navegação é atribuída a uma variedade de 

mecanismos que incluem odor das correntes, parâmetros geomagnéticos e 

características químicas e físicas provenientes de ventos e correntes (Lohmann, 1997). 

 Durante os intervalos entre os periodos reprodutivos, adultos geralmente residem 

em ambiente nerítico. O acasalamento ocorre em regiões próximas à praia onde a fêmea 

desova e a promiscuidade é o comportamento dominante durante os acasalamentos 

(Fitzsimmons, 1998). A fêmea se mostra receptiva ao macho que se posiciona sobre ela, 

agarrando-a através das grandes unhas que possui nas nadadeiras anteriores. Inicia-se a 

cópula, pela introdução do órgão copulador do macho na cloaca da fêmea que nada, 

suportando além do seu peso, o do macho enquanto ocorrer a cópula que dura algumas 

horas, embora a transmissão de esperma não aconteça durante todo esse periodo (Miller, 
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1997). Existem registros de cópulas em cativeiro cuja duração foi superior a dez horas e 

casos de fêmeas que morrem afogadas devido à longa duração deste comportamento. 

Após o período de acasalamento, os machos retornam às áreas de alimentação enquanto 

as fêmeas se dirigem para as proximidades das praias de desova, onde nasceram, e 

permanecem por um período de tempo, para a maturação dos ovos (Carr, 1978). 

 Em intervalos de 10 a 15 dias, esta fêmea sobe à areia da praia para colocar seu 

ninho. Embora existam inúmeros fatores associados à qualidade de uma praia de 

desova, não há uma relação direta entre estes fatores e a presença de tartarugas em uma 

determinada praia de anidação. Mortimer (1995) enumerou algumas das qualidades 

desejadas: a praia deve ser acessível a partir do mar, deve ser alta o suficiente para 

prevenir a inundação dos ninhos e, com isso a inviabilidade dos ovos, deve ser formada 

de um substrato que facilite a difusão de gases e a percolação de água, além de ser 

úmido e fino o suficiente para evitar o colapso da câmara dos ovos durante a construção 

do ninho.  

 Os ninhos são escavados pela fêmea, com as nadadeiras traseiras e são 

depositados entre 100 e 120 ovos em cada um deles (Miller, 1997). Após a deposição, a 

fêmea recobre de areia o ninho e retorna à água, onde deverá permanecer, até que os 

outros ovos amadureçam e ela retorne a areia para a construção de um novo ninho e 

assim sucessivamente. O número de ninhos a cada temporada reprodutiva varia entre 3 e 

7, dependendo da região e de cada indivíduo (Formia, 2002) e, terminada sua última 

postura, este animal se encaminha para sua área de alimentação, permanecendo nesta 

região ou alternando entre outras de mesma natureza, até que se inicie uma nova 

temporada reprodutiva. Chelonia mydas realizada posturas a cada dois ou três anos, 

tipicamente nos meses de verão (Miller, 1997). 

 Os ovos são incubados pelo calor do sol nas areias durante um período que varia 

entre 45 a 60 dias (Miller, 1997) e a determinação do sexo das crias se dá por esta 

diferença na temperatura de incubação, não havendo cromossomos sexuais que 

determinem a proporção sexual nestas espécies (Morreale, 1982). A temperatura limite 

para a definição do sexo, conhecida como temperatura pivotal, varia de acordo com a 

espécie. Para tartarugas verdes, ela está em torno de 32°C, acima dos quais, os filhotes 

serão fêmeas e abaixo dos quais estes serão machos (Standora, 1985). Esta característica 

sofre influência direta do aquecimento global que acomete o planeta atualmente, 

podendo gerar consequências fatais para a manutenção destas espécies, decorrentes do 
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desequilíbrio na razão sexual resultante da alteração da temperatura nas áreas de desova 

(Weishampell, 2004; Hawkes, 2007). 

 

1.2 Conservação 

 

As populações de tartarugas marinhas têm sofrido reduções drásticas nas últimas 

décadas. Todas as sete espécies encontram-se listadas como ameaçadas ou em perigo 

crítico de extinção (IUCN, 2008). Isto se deve principalmente à ação antropogênica, que 

inclui sua predação direta para o consumo de carne, ovos e carapaça, que é utilizada na 

fabricação de diversos artefatos (Campbell, 2003).  

A carne de tartaruga verde é considerada uma iguaria em vários países 

(Campbell, 2003). Sua utilização como item alimentar é um hábito histórico que ainda 

persiste, apesar da ameaça de extinção sofrida atualmente por esta espécie. Em muitas 

regiões, é comum encontrar sopa de tartaruga, um prato tradicional, muito apreciado, 

além do comércio de carne e ovos em mercados e restaurantes. A comercialização de 

sua gordura também é comum na medicina tradicional (Roberts, 1999), porém, não 

existem estudos que comprovem a existência de propriedades medicinais neste material. 

No Brasil, todas as espécies de tartarugas marinhas estão legalmente protegidas contra 

caça e a coleta de ovos, em toda a costa, desde 1986, segundo a portaria n°005 da 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE. 

Ameaças indiretas agravam a situação destes animais, como a perda de habitats 

costeiro e marinho, causada pela poluição e a degradação ambiental (Derraik, 2002). 

Restos de linhas e redes de pesca, plástico e isopor afetam estes animais em todas as 

fases de seu ciclo de vida. Quando filhotes, podem ficar enredados em dejetos 

flutuantes, ao longo das zonas de convergência sendo impedidos de se alimentar e se 

desenvolver (Bjorndal, 1997). Tartarugas verdes juvenis e adultas são herbívoras e 

frequentemente se alimentam de sacos plásticos que se assemelham as algas e gramas 

marinhas (Bugoni, 2001). Este fato pode acarretar consequências graves, como a 

obliteração do trato digestório, a interrupção da alimentação pela sensação de saciedade 

e a formação de fecalomas produzidos pela compactação do lixo ingerido (Bjorndal, 

1994; Lutcavage, 1997).  

A ocupação das regiões costeiras pode também comprometer praias de desova, 

pois a presença humana, muitas vezes, impede as fêmeas de construir seus ninhos, além 
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de introduzir nas praias, espécies exóticas e animais domésticos, predadores de fêmeas, 

ovos e filhotes (Lutcavage, 1997). O desenvolvimento destas ocupações, geralmente 

envolve a iluminação da região a beira mar. O brilho da luz pode causar desorientação 

de fêmeas e filhotes que são atraídos para o lado oposto ao mar e acabam morrendo de 

exaustão e desidratação (Lorne, 2007). Em algumas regiões, a extração de areia altera 

drasticamente o perfil da praia e as características de incubação deste sedimento 

impedindo assim, o desenvolvimento dos filhotes. Por fim, o tráfego de veículos causa a 

compactação da areia e atropelamentos além da destruição de ninhos (Lutcavage, 1997). 

Atualmente, entretanto, a captura incidental em larga escala, pela pesca 

industrial é responsável pelos maiores índices de mortalidade de tartarugas marinhas de 

todo o globo (Heppel et al., 2003). Entende-se por captura incidental, a captura de 

animais que não são alvo de um determinado tipo de pesca. Aves e tartarugas são 

frequentemente capturadas deste modo, principalmente pelo arrasto e o espinhel 

pelágico, petrechos utilizados na captura de camarões e de peixes de alto valor 

comercial, respectivamente (Oravetz, 1999; Sasso, 2006; Sales, 2008).   

Anteriormente à implementação de medidas de proteção, a mortalidade anual 

direta de tartarugas cabeçudas e oliva eram estimadas em 50.000 e 5.000 indivíduos, 

respectivamente, em águas americanas pela pesca de arrasto (National Research Concil, 

1990). Em 1978, a agência do governo americano para pesquisa e regulamentação da 

pesca desenvolveu um sistema conhecido como TED (do inglês, turtle excluder 

dispositive) que permite o escape de tartarugas, quando capturadas por essas redes 

(Lutcavage, 1997). Nos anos subsequentes, leis que obrigam o uso deste equipamento 

em barcos comerciais de pesca de camarão foram implementadas e estima-se que esta 

medida diminuiu em 44% a mortalidade de tartarugas cabeçudas, na Carolina do Norte 

(Crowder, 1995). No Brasil, desde 1997 o uso do TED é obrigatório ao longo de toda a 

costa, em barcos de pesca de camarão de tamanho superior a 11 metros, que não 

empregam redes ou métodos manuais de pesca (Portaria nº 000005 de 19/02/1997; 

IBAMA, 2009). 

As tartarugas marinhas são igualmente vulneráveis à captura por espinhel 

pelágico e estudos realizados no Atlântico Norte (Ferreira, 2003), Pacífico (Lewinson, 

2004) e Mediterrâneo (Gerosa, 1999) mostram indíces significativos de captura e 

mortalidade. No Brasil, este petrecho é utilizado desde 1956, quando embarcações 

japonesas foram arrendadas por companhias brasileiras de pesca, em busca de 

espadartes (Xiphias gladius) e diversas espécies de atum (Thunnus ssp). Sales (2008) 
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aponta a necessidade da ampliação do conhecimento a respeito deste tema para realizar 

análises mais detalhadas sobre o impacto causado, além de servir como base para a 

elaboração de planos de ação que visem à diminuição de tais índices. A substituição dos 

anzóis em “J” por aqueles de formato circular é um exemplo de ação que está em 

andamento visando minimizar este problema, pois anzóis circulares diminuem a captura 

de tartarugas cabeçudas mantendo os índices de captura de espécies-alvo apresentados 

pelos anzóis em “J” (Swimmer, 2006). 

A colisão com embarcações, pode causar ferimentos graves e frequentemente 

levar à morte, principalmente em alta velocidade (Witzell, 2007; Hazell, 2007). Na 

Flórida, onde embarcações costeiras são bastante comuns, a frequência de injúrias 

causadas às tartarugas por colisões com embarcações entre 1991 e 1993 foi de 18% em 

2156 encalhes. Embora algumas colisões possam vir a ocorrer após a morte, estes dados 

indicam que o tráfego de embarcações é uma importante causa de mortalidade para 

estes animais (Lutcavage, 1997). 

Doenças e parasitas são ameaças naturais ainda pouco compreendidas. A 

fibropapilomatose é uma doença caracterizada pelo crescimento de tumores, internos ou 

externos, de tamanho bastante variável (Aguirre, 1998) e cuja causa, apesar de 

incompletamente determinada, suspeita-se ser de origem viral associada a fatores como 

a poluição e aquecimento das águas (Greenblatt, 2005; Foley, 2005). Estes tumores 

comprometem comportamentos essenciais à sobrevivência destes animais como a 

alimentação e deslocamento e, quando acometem os olhos podem causar cegueira 

levando o animal à morte. 

Parasitas externos, como sanguessugas marinhas da espécie Ozobranchus 

branchiatus são frequentemente encontrados fixados às tartarugas verdes (Willians, 

2008; Adnyana, 1997) e podem estar associados ao desenvolvimento de tumores, visto 

que causam pequenas fissuras na pele, consideradas uma importante via de 

contaminação viral (Willians, 1996). Outros invertebrados foram descritos como 

parasitas internos destes répteis sendo encontrados principalmente no trato digestório, 

pulmões, baço e bexiga urinária (Santoro, 2007). Estudos sobre estas relações 

parasíticas são ainda escassos, de modo que frequentemente novas espécies são 

descritas neste tipo de associação (Werneck, 2006) e o completo entendimento destas se 

faz necessário a fim de se obter um panorama da verdadeira ameaça que representam. 
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Conforme descrito acima, inúmeros fatores dificultam a conservação das 

tartarugas marinhas. Seu comportamento altamente migratório indica a necessidade de 

esforços cooperativos nacionais e internacionais para sua conservação. Muitas 

tartarugas que se utilizam de áreas de alimentação brasileiras, por exemplo, nasceram 

em praias africanas dependendo, deste modo, de esforços conjuntos destes países para 

que possam ser efetivamente protegidas. Ao atingir a idade reprodutiva, esses animais 

retornarão a África para construir seus ninhos e, se porventura sofrerem ameaças nestes 

locais, os esforços brasileiros na preservação desta espécie terão sido de pouca utilidade 

e vice-versa. 

Outro fator importante, diz respeito à distribuição tropical e subtropical destes 

animais. Muitos de seus habitats encontram-se em países em desenvolvimento onde as 

condições econômicas são precárias e cujos habitantes, muitas vezes dependem destes 

recursos naturais como única fonte de proteína e energia (Formia, 2002). 

Por fim, seu ciclo de vida exibe mecanismos e comportamentos sensíveis a 

alterações ambientais que podem facilmente ser modificados ou interrompidos gerando 

consequências graves à manutenção de suas populações (Formia, 2002). A 

determinação sexual dos filhotes, pela temperatura de incubação dos ninhos é um 

exemplo bastante claro. A proporção sexual nas populações pode ser alterada pelo 

aquecimento global causando desequilibrio entre machos e fêmeas. O comportamento 

filopátrico é igualmente sensível a distúrbios provocados nas praias de desova. Fêmeas 

que não retornam à praia onde nasceram para colocar seus ovos podem contribuir para o 

surgimento de novas colônias (Bowen, 2007), porém, na maioria dos casos, perdidas por 

alterações ou ausência das informações necessárias à execução deste comportamento, 

acabam por construir seus ninhos em praias que não possuem condições adequadas à 

incubação de seus ovos.  

Durante muito tempo, os esforços conservacionistas foram direcionados para a 

identificação de ameaças, particularmente em áreas de desova, onde filhotes e fêmeas 

adultas encontram-se mais acessíveis. Dada a alta taxa de mortalidade nos primeiros 

estágios de vida e o longo tempo de geração, pesquisadores de todo o mundo 

direcionaram sua atenção para a conservação de adultos, em idade reprodutiva. 

Considerada a fase onde existe maior ameaça humana, o decréscimo na mortalidade de 

adultos tem grande efeito na viabilidade das populações em longo prazo. Entretanto, tais 

esforços mostraram-se insuficientes para a manutenção das populações. Apesar de as 
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tartarugas marinhas passarem menos de 1% de seu ciclo vital em praias de anidação, 

90% dos estudos sobre a biologia destas espécies se baseiam em informações coletadas 

nestas localidades (Bjorndal, 2000). Isto indica claramente, a necessidade de se 

realizarem estudos sobre outras etapas do ciclo de vida, com o intuito de obter um 

completo entendimento da biologia destes répteis. 

Estudos demográficos indicam que a mortalidade de juvenis tem maior impacto 

nas populações que a perda de ovos e filhotes. Assim, embora a proteção de áreas de 

desova seja considerada prioritária, esta terá pouca utilidade, caso os juvenis não 

sobrevivam para se desenvolver até a maturidade. O conhecimento sobre esta fase, 

apesar de ainda incipiente, trouxe contribuições importantes para o entendimento da 

ecologia alimentar (Boyle, 2008; Arthur, 2008) e de aspectos comportamentais (Avens, 

2003; Revelles, 2007) além de detectar ameaças (Koch, 2006) anteriormente 

desconhecidas, criando demanda de ações mitigatórias que visem à preservação desta 

etapa fundamental para a manutenção da variabilidade dessas espécies.  

 

1.3 Genética aplicada à conservação de tartarugas marinhas 

 

Análises genéticas são utilizadas para responder uma ampla gama de questões a 

respeito de indivíduos, populações e espécies, que ainda permanecem sem resposta 

devido a determinadas características dos organismos estudados, como por exemplo, ao 

se tratar de espécies raras, altamente sensíveis a distúrbios ou que ocupam habitats 

inacessíveis (Formia, 2002). Nas últimas décadas, as ferramentas moleculares têm 

esclarecido vários aspectos de vida das tartarugas marinhas. Muitas técnicas, como a 

eletroforese de proteínas, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms), RAPDs 

(Random Amplification of Polymorphic DNA) e microssatélites são úteis na descrição 

de caracteríticas como estrutura social e demográfica, sistemas de acasalamento, análise 

de paternidade e relações de parentesco, sucesso reprodutivo, endocruzamento, 

hibridização, comportamento migratório, viabilidade populacional e suscetibilidade a 

alterações ambientais (Conceição, 1990; Schroth, 1996; Moore, 2003; Jensen, 2006). 

A elucidação sobre o funcionamento de aspectos comportamentais é importante 

na elaboração de estratégias que visem à preservação destas espécies. Por exemplo, uma 

das primeiras observações resultantes de estudos de marcação e recaptura desenvolvidos 
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nas décadas de 1950 e 1960 foi o retorno das fêmeas à mesma praia, em ciclos 

reprodutivos de 2 a 4 anos. Este comportamento levou Carr, (1967) a postular que 

fêmeas migravam para as praias onde nasceram para se reproduzir, fenômeno ao qual 

deu o nome de “natal homing”. Alternativamente, Hendrickson, em 1958 formulou uma 

hipótese denominada “facilitação social” segundo a qual, fêmeas mais experientes, 

guiariam as fêmeas em sua primeira estação reprodutiva até uma determinada praia de 

desova e, estas, após aprenderem o caminho, continuariam visitando a mesma área 

durante todos os ciclos reprodutivos subsequentes. Esta teoria poderia explicar a 

fidelidade das fêmeas a uma determinada área de desova sem invocar um 

comportamento tão extremo em que filhotes de apenas 5 cm localizariam com sucesso a 

praia onde nasceram, décadas depois, para se reproduzir (Bowen, 2007). Entretanto, o 

advento das ferramentas moleculares tornou possível testar a hipótese proposta por Carr, 

que foi corroborada, para a maioria das espécies (Meylan, 1990; Broderick, 1994; 

Hatase, 2002; Shanker, 2004; Dutton, 1999), visto que análises do DNA mitocondrial 

demonstraram uniformidade genética entre fêmeas de uma mesma área de desova que é 

transmitida aos seus descendentes. Estudos sobre este tema tornaram-se bastante 

aprofundados determinando o mesmo comportamento para machos (Fitzsimmons, 

1997) e para juvenis (Avens, 2003; Bowen, 2004). Recentemente, pesquisadores têm 

voltado a atenção ao refinamento de tais análises, visto que, embora esteja claro o 

retorno à praia natal, a especificidade geográfica deste comportamento permanece 

desconhecida. Ao analisar colônias situadas em Fernando de Noronha e Atol das Rocas, 

Bjorndal (2006) encontrou forte estruturação genética entre ilhas que distam 1800 km 

porém não houve diferença entre ilhas separadas por 150 km. Lee (2007) utilizou 

microssatelites para acessar a diferenciação genética existente entre três praias 

localizadas em Ascensão e, demonstrou que as fêmeas exibem este comportamento com 

maior precisão que os machos porém este não gera diferenças significativas entre as 

diferentes praias de uma mesma colônia. O esclarecimento genético acerca deste 

comportamento impulsionou inúmeros trabalhos afim de descrever a estrutura 

populacional exibida pelas diferentes espécies, assunto que, necessita ainda ser 

completamente esclarecido (Bowen, 2007). 

O comportamento reprodutivo é também um componente central na história de 

vida de um animal e, o conhecimento detalhado dos sistemas de acasalamento é 

fundamental na avaliação do status de populações ou espécies ameaçadas (Zbinden, 

2007). A análise de paternidade é de grande interesse no estudo dos quelônios marinhos 
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visto que se trata de um método indireto de análise da biologia reprodutiva que, de outra 

forma, seria inacessível, devido ao habitat marinho. Existem poucos registros do 

comportamento de côrte em populações selvagens de tartarugas marinhas, porém a 

existência de múltipla paternidade em seus ninhos está bem descrita na literatura 

(Ireland, 2003; Moore, 2002; Hoeckert, 2002). Isto se dá devido à presença de um ducto 

armazenador de esperma, posicionado na porção posterior da região secretora de 

albumina do oviduto (Galbraith, 1993) e ao comportamento promíscuo de acasalamento, 

ambos exibidos pelas fêmeas de tartarugas marinhas (Fitzsimmons, 1998). As vantagens 

decorrentes da múltipla paternidade permanecem em debate, porém a maioria dos 

pesquisadores concorda que esta poderia ocorrer em espécies onde o macho não 

contribui no cuidado parental e, onde as fêmeas possuem poucas oportunidades de 

avaliar o fitness dos parceiros antes da cópula (Bowen, 2007). Ambas as condições se 

aplicam às tartarugas marinhas que, ao exibir tal comportamento, possuem maior 

garantia de fertilização dos ovos, aumento no fitness através da competição espermática 

e um aumento da variabilidade genética e, portanto, da sobrevivência de seus 

descendentes (Pearse, 2001). 

A hibridização é outro aspecto da biologia reprodutiva bastante peculiar nas 

populações de tartarugas marinhas e, com exceção de D. Coriacea, é exibida entre todas 

as espécies de distribuição cosmopolita (Karl, 1995; Seminoff, 2003; Bowen, 2007). O 

tempo de divergência estimado entre algumas espécies é superior a 50 milhões de anos 

(Dutton, 1996) e a existência de híbridos entre elas é atribuída às taxas de evolução 

molecular lentas (Avise, 1992), aliadas ao comportamento de acasalamento 

indiscrimidado exibido pelos machos. Da mesma forma, a manutenção do número e 

estrutura cromossômica idênticos entre as espécies indica que a evolução das barreiras 

reprodutivas ocorreu lentamente entre estes animais e está intimamente relacionada à 

ocorrência de híbridos (Bickham, 1981). Em determinadas populações, altos índices de 

hibridismo podem estar ligados a alterações ambientais causadas pelo ser humano como 

a perda e sobreposição de habitats promovendo o encontro reprodutivo entre espécies 

anteriormente separadas (Lara-Ruiz, 2006). 

Apesar do número reduzido de espécies, a utilização de sequências gênicas 

resolveu o relacionamento filogenético entre as tartarugas marinhas atuais, conforme 

descrito no início deste capítulo, além de contribuir para o entendimento de 

determinadas questões como a discussão sobre a elevação de C. agassizi ao status de 

espécie e o estudo sobre a evolução do habito alimentar espongívoro, bastante raro na 
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natureza e exibido por tartarugas de pente, E. imbricata (Bowen, 2003; Naro-Maciel, 

2008).  

Ao analisar as populações de tartarugas verdes a partir de RFLP, Bowen et al. 

(1992) encontraram 14 haplótipos distintos, divididos entre as bases oceânicas 

Atlântico-Mediterrânea e Indo-Pacífica. Karl (1992), confirmou este padrão, 

proporcionando entretanto, uma descrição mais refinada entre a distância genética e a 

proximidade geográfica buscando explicações em possiveis conexões históricas entre 

tais populações e/ou fluxo gênico existente atualmente entre elas. Este último foi 

descrito como moderado, mediado pelos machos e igualmente relacionado à 

proximidade geográfica. 

 Ao soerguimento do Istmo do Panamá, há cerca de 3,5 milhões de anos, atribui-

se a divergência genética registrada entre as bases oceânicas e, portanto, a toda fauna 

marinha tropical que não tolera o ambiente dulcícola do Canal do Panamá. Ao sul, o 

regime termal rigoroso exibido pela corrente de Benguela foi descrito como mortal para 

a maioria das espécies tropicais. Contudo, tal regime termal não é instransponível às 

tartarugas verdes analisadas por Bourjea (2007) que registrou haplótipos característicos 

da base oceânica Atlântica disseminados no Canal de Moçambique, sul do Oceano 

Índico.  

Sendo assim, os padrões de especiação e biodiversidade sofrem profunda 

influência do cenário geográfico que ocupam e a resolução de limites filogeográficos 

entre as populações tem se tornado essencial para o estabelecimento de prioridades de 

conservação e para a avaliação de estratégias de manejo para espécies ameaçadas. 

 Ainda, a determinação da origem de produtos confiscados durante inspeções 

ligadas ao combate do tráfico de animais silvestres é outra importante aplicação das 

ferramentas moleculares para fins conservacionistas (Roman e Bowen, 2000). A 

utilização de RFLP na detecção de carnes e ovos de tartarugas marinhas, mesmo quando 

cozidos, mostrou ser uma eficiente ferramenta, sendo utilizada pelo governo norte 

americano na inspeção de produtos suspeitos de serem oriundos destes animais (Moore, 

2003). 

 

1.4 Estudos populacionais 

Todos os organismos vivem na natureza em populações que são caracterizadas 

por conjuntos de interações cooperativas ou inibitórias entre seus membros (Nei, 1975). 
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Cada população exibe propriedades que transcendem as características próprias dos 

indivíduos que a compõem. A genética populacional busca compreender estrutura 

genética, ou seja, o conjunto de tipos e frequências de genes e genótipos existentes nas 

populações (Nei, 1975) e entender a causa da diferenciação existente entre aquelas que 

ocupam uma determinada área geográfica (Silva e Russo, 2000). 

Populações naturais frequentemente são compostas por inúmeras subpopulações 

ou por indivíduos que se distribuem de maneira mais ou menos uniforme em 

determinada área. Estudos indicam haver uma estruturação pronunciada entre 

populações de tartarugas marinhas, com o avanço da idade e do desenvolvimento 

(Bowen, 2005). Na fase pelágica, filhotes de diferentes colônias de desova constituem 

agregamentos que exibem grande variabilidade genética, enquanto que agrupamentos de 

juvenis apresentam, ainda que discreto, um perfil genético que se tornará bastante 

pronunciado nas colônias de desova, durante a fase adulta. Cabe ressaltar, a importância 

desta complexa estruturação, visto que, em cada etapa de seu ciclo de vida, estes répteis 

poderão sofrer ameaças distintas que, resultarão em diferentes consequências para a 

manutenção da variabilidade que possuem (Bowen, 2005). 

O grande desafio reside na definição dos estoques, visto que tais populações 

encontram-se isoladas geneticamente em determinadas fases da vida, nas praias de 

desova, mesclando-se em outras, em habitats de desenvolvimento e alimentação.  

Os primeiros estudos populacionais realizados com tartarugas marinhas tinham 

por objetivo descrever, em termos genéticos, as áreas de desova. Bonhomme (1987) 

utilizaram eletroforese proteica para acessar colônias localizadas nos oceanos Atlântico, 

Pacífico e Índico, porém esta técnica não revelou diferenças significativas entre estas 

colônias.  

Haplótipos de DNA mitocondrial, provenientes de 15 colônias localizadas nas 

diferentes bases oceânicas indicaram haver uma divisão bastante evidente entre dois 

grupos distintos de tartarugas verdes: (1) Atlântico e Mar Mediterrâneo e (2) Pacífico e 

Índico (Bowen, 1992). Este resultado é consistente com os limites geográficos e de 

temperatura que definem atualmente a distribuição desta espécie. Neste trabalho o 

modelo “natal homing”, descrito anteriormente,  foi sugerido como mais adequado para 

explicar o comportamento migratório exibido pelas fêmeas. 

 As colônias de Ilhas Ascensão e Suriname compartilham áreas de alimentação 

localizadas na costa brasileira, porém são completamente distintas, sob o ponto de vista 

genético (Bowen, 1992). Da mesma forma, praias de desova situadas ao sul e ao norte 
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da grande barreira de coral da Austrália, caracterizadas por diferenças fixas em suas 

composições haplotípicas utilizam os mesmos recursos alimentares, distribuídos na 

costa deste país e do Mar de Coral (Norman, 1994; Dethmers, 2006).   

Este mesmo padrão de estruturação geográfica foi descrito em outras regiões 

(Allard, 1994; Lahanas, 1994, Encalada, 1996; Bjorndal, 2006) e para outras espécies. 

C. caretta, a tartaruga cabeçuda, compartilha haplótipos, em diferentes frequências, 

entre bases oceânicas. Este fato é atribuído à distribuição e à tolerância a ambientes 

temperados exibida por esta espécie (Bowen, 1994). Em escala global, entretanto, “natal 

homing” foi corroborado para as populações do Atlântico (Bolten, 1998; Bowen, 2004) 

e do Pacífico (Hatase, 2002) assim como para E. imbricata, tartarugas de pente, 

amostradas na Austrália e no Caribe (Broderick, 1994; Bass, 2006; Velez-Zuazo, 2008).   

Apesar da forte estruturação genética, em escala global, populações de L. 

olivacea, apresentam modesta estruturação, em termos regionais (Shanker, 2004; 

Lopez-Castro & Rocha-Olivares, 2005) sendo o mesmo observado em tartarugas de 

couro, D. coriacea  (Dutton, 1999, 2007), o que indica haver menor especificidade deste 

comportamento para estas espécies, talvez relacionado à ampla distribuição pelágica 

que exibem, durante a maior parte de suas vidas (Bowen, 2007). 

Machos são raramente observados, e diferentemente das fêmeas, ocupam o 

habitat marinho durante todo seu ciclo de vida. Por este motivo, muito pouco é sabido a 

respeito de sua dispersão, comportamento migratório e de acasalamento, o que fez com 

que estudos sobre estes indivíduos fossem conduzidos, buscando complementar a 

estruturação genética descrita para as fêmeas. 

  “Natal homing” foi igualmente verificado para machos de tartarugas verdes, 

que retornam à mesma área de corte, geralmente próximas à região onde nasceram, 

durante as sucessivas estações reprodutivas (Karl, 1992; Limpus, 1993). Em contraste 

com as diferenças marcantes encontradas nos haplótipos mitocondriais em escala 

regional, os marcadores nucleares evidenciaram grande homogeneidade, apresentando 

alelos compartilhados por praticamente todas as populações analisadas por Karl (1992). 

Estimativas de fluxo gênico, para colônias de mesma base oceânica apontam os machos 

como responsáveis por este intercâmbio gênico. Apesar de apresentar comportamento 

migratório, esta homogeneidade, confirmada por Fitzsimmons (1997b) pode ser 

resultante de cópulas em corredores migratórios, áreas de alimentação ou em sítios de 

acasalamento, frequentados por fêmeas de duas ou mais colônias distintas. Através da 

análise de microssatélites, Roberts (2004) confirmou haver pouca estruturação genética 
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entre populações de tartarugas verdes dentro das diferentes bases oceânicas. Contudo, 

confirmam a clara divisão entre Atlântico e Pacífico.  

Estes trabalhos indicam haver uma importante relação entre o comportamento 

filopátrico e a estruturação exibida por populações de tartarugas marinhas. Da mesma 

forma que “natal homing” está diretamente ligado às migrações reprodutivas, o mesmo 

poderia ser aplicado a outras etapas do desenvolvimento destes quelônios. Diferentes 

testes foram conduzidos por Bowen (2004) a fim de confirmar que este modelo aplica-

se também à fase juvenil das tartarugas cabeçudas (Caretta caretta), que utilizam 

regiões adjacentes às praias onde nasceram para se alimentar. A segregação de áreas de 

alimentação, que reflete o padrão filogeográfico descrito para as áreas de desova, 

corrobora tal hipótese para juvenis de tartarugas verdes (Bass, 2006). 

  Inúmeros estudos têm sido conduzidos para acessar a composição demográfica 

de áreas de alimentação, cujo principal interesse é entender os mecanismos responsáveis 

pelo recrutamento dos animais para estas regiões e as rotas migratórias por eles 

utilizadas (Sears, 1995; Bass e Witzell, 2000; Luke, 2004; Bass, 2006; Naro-Maciel, 

2007, Dutton, 2008; Velez-Zuazo, 2008). Sabe-se que tais regiões abrigam estoques 

mistos, provenientes de diferentes áreas de desova (Lahanas, 1998; Dias-Fernandez, 

1999 Bass, 2004; Naro-Maciel, 2007; Dutton, 2007).  

Para determinar a composição genética de um sítio de alimentação situado nas 

Bahamas, Lahanas (1998) amostrou 80 juvenis e, como resultado, encontrou um estoque 

misto, oriundo de múltiplas áreas de desova, com 79,5% dos animais provenientes do 

Caribe Ocidental e 12,9% do Caribe Oriental, sendo tais contribuições proporcionais ao 

tamanho das respectivas colônias. Diferentemente, os resultados encontrados a partir da 

análise de juvenis em áreas de alimentação da costa da Flórida, indicam a distância 

geográfica como fator determinante na composição haplotipica encontrada (Bass e 

Witzell, 2000). Em Barbados, evidências de multiplas origens foram encontradas por 

Luke (2004) que registrou contribuições praticamente iguais provenientes das Ilhas 

Ascensão, Costa Rica e Flórida, não encontrando, entretanto, qualquer influência 

significativa do tamanho ou distância existente entre a área de estudo e os estoques 

contribuintes, atribuindo seus resultados ao complexo padrão de giros e correntes 

oceânicas como responsável pelo recrutamento de juvenis provenientes das colônias 

mais distantes.  

 Em trabalhos mais recentes, pesquisadores buscam possíveis combinações entre 

os fatores acima descritos, na tentativa de explicar os padrões de estruturação genética 
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encontrados nestas regiões (Bass, 2006; Naro-Maciel, 2007). Muitas regiões 

amostradas, apresentam ainda haplótipos denominados “orfãos” por terem suas áreas de 

origem ainda desconhecidas, o que indica necessidade de aprofundamento nas 

investigações a fim de definir de quais praias de desova esses animais são provenientes. 

Por outro lado, tais haplótipos podem ser oriundos de regiões ja estudadas, cuja  

amostragem não forneceu um panorama genético completo de modo que, uma ampla 

amostragem das colônias estoques ainda é prioritária  (Formia, 2002). 

 O entendimento da composição genética das áreas de alimentação permite aos 

pesquisadores monitorar o status de tais populações, fornecendo dados para a avaliação 

dos estoques e do complexo ciclo de vida que estes répteis exibem. Por exibir grande 

homogeneidade genética nas praias de desova, agregações de alimentação contêm a 

variabilidade genética crucial à manutenção destas espécies e entender a conexão entre 

tais estoques assim como a estruturação genética existente nestes, permite a elaboração 

de estratégias efetivas para a conservação de tais espécies. 
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Capítulo 2 
 

2.1 Cananéia: Estruturação e Análise Populacional utilizando DNA      

mitocondrial 

2.1.1 Introdução  

 
O entendimento da fase juvenil e os padrões de movimento exibidos nessa etapa 

do ciclo de vida são questões intrigantes no estudo dos vertebrados marinhos (Norman, 

1994). Animais de pequeno porte, que exibem padrões migratórios envolvendo longas 

distâncias e que utilizam habitats pouco compreendidos são dificilmente monitorados 

por estudos biológicos.  

Movimentos de longa distância foram inicialmente monitorados através da 

marcação destes animais (Carr, 1978), utilizando-se anilhas metálicas e, através de suas 

recapturas, tornando possível acessar informações sobre deslocamento, encalhes, 

distribuição e taxas de crescimento (Balazs, 2000). A marcação e recaptura permite 

ainda o acompanhamento do desenvolvimento de doenças, ferimentos, tumores ou 

mesmo seu reestabelecimento, em casos em que os animais foram liberados após 

reabilitação.  

O advento da tecnologia de telemetria satelital permitiu o entendimento de 

alguns aspectos comportamentais das tartarugas durante esses movimentos de longa 

distância (Godley, 2002), como por exemplo, diferentes padrões de migração ao longo 

da costa ou cruzando o oceano aberto, a velocidade com que viajam e o comportamento 

de mergulho durante tais deslocamentos (Rice, 2008). Por permitir o acesso a 

informações sobre padrões de distribuição espacial e temporal, rotas migratórias 

resultantes destes estudos podem ser integradas a dados de sensoriamento remoto a fim 

de elucidar as condições oceanográficas que podem ter influência sobre o uso de habitat 

das tartarugas marinhas (Seminoff, 2008). Apesar das informações valiosas obtidas 

através deste método, grandes lacunas impedem o completo entendimento do 

comportamento migratório exibido por neonatos e juvenis por dificuldades logísticas e 

financeiras no desenvolvimento de trabalhos que envolvam tal técnica, pois além do alto 

custo dos transmissores, o pequeno porte dos animais, muitas vezes impede a utilização 

destes equipamentos, podendo comprometer seu desenvolvimento e deslocamento.  
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Atualmente, entretanto, marcadores moleculares têm sido utilizados para 

elucidar diferentes aspectos da história de vida de juvenis de organismos marinhos 

migratórios como salmões, baleias e tartarugas marinhas (Sato, 2004; Pastene, 2006; 

Dutton, 2008). Estas ferramentas permitem acessar a repartição genética entre 

populações geograficamente isoladas, definir unidades significamente evolutivas além 

de serem úteis na elaboração de propostas de manejo e conservação (Moritz, 2002).  

O entendimento da distribuição das populações dentro de seus habitats não é 

apenas vital para a implementação de estratégias efetivas de conservação destas 

espécies, mas também contribui significativamente para a compreensão de aspectos 

fundamentais de sua biologia e ecologia (Norman, 1994).  

 

2.1.2 DNA mitocondrial 

 
O DNA mitocondrial tem sido amplamente utilizado em estudos ecológicos e 

evolutivos de tartarugas marinhas (Norman, 1994; Bowen e Karl, 1997; Bass e Witzell, 

2000; Formia, 2002; Bass, 2004; Bowen, 2005; Bjorndal 2006; Naro-Maciel, 2007).  

Exceto em algumas espécies, o genoma mitocontrial é formado por uma molécula 

circular de DNA dupla fita de aproximadamente 15000 a 20000 pares de bases (pb), 

contendo em geral 13 genes codificadores de proteínas, 22 genes codificadores de tRNA 

(RNA transportador), 2 genes de rRNA (RNA ribossômico) e uma região de 1000 pb, 

responsável pelo início da replicação e transcrição denominada região controle 

(Tarbelet, 1996). A região controle é também denominada “D-loop” nos vertebrados. 

Este material genético é transmitido, geralmente sem que ocorra recombinação, pela 

linhagem materna, o que possibilita seu uso no traçado de uma filogenia matrilinear. 

Sua utilização é especialmente facilitada por se tratar de uma região amplamente 

conhecida que exibe taxas evolutivas equivalentes a 5 a 10 vezes aquelas apresentadas 

pelo genoma nuclear (Brown, 1982). Embora para estas regiões do DNA, os quelônios 

não exibam taxas tão altas de mutação, este material genético apresenta um nível de 

variabilidade adequado para a realização de estudos populacionais (Avise, 1992).  

Diferenças nas frequências de sequências de DNA mitocondrial, denominadas 

haplótipos, permitem a distinção entre colônias de desova incluindo aquelas compostas 

de tartarugas verdes (Encalada, 1996). A análise desses haplótipos permite ainda, a 

reconstrução de conexões entre áreas de alimentação e desova, podendo ser utilizadas 
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na construção de um cenário filogeográfico, a partir da distribuição geográfica e padrão 

histórico de dispersão destes animais (Avise, 1995). Os haplótipos nos informam 

também a respeito de cruzamentos entre membros de espécies distintas (Karl e Bowen 

1995; Lara-Ruiz,. 2006), o que pode vir a modificar a história evolutiva destes animais.  

As populações de tartarugas marinhas estudadas apresentam um padrão 

estrutural, no qual alguns haplótipos são geralmente específicos para determinadas 

regiões geográficas, fazendo com que as praias de desova representem unidades 

genéticas descontínuas. A perda de tais unidades representa um declínio na diversidade 

genética da espécie em questão e estas informações são bastante valiosas no 

entendimento de seu status atual, podendo ser utilizadas na elaboração de estratégias 

que efetivamente contribuam para sua conservação. 

 

2.1.2 Áreas de alimentação 

 
Áreas de desova de tartarugas marinhas localizadas nos Oceanos Atlântico, 

Pacífico e Índico foram amplamente estudadas (Bowen, 1992; Lahanas 1994; Encalada 

1996, Bowen 2007). Atualmente, os trabalhos desenvolvidos nestas regiões têm voltado 

sua atenção para o refinamento das informações obtidas através da ampliação de 

amostragens, de estações e anos amostrados, além da utilização de outros marcadores 

(Bass, 1999; Roberts, 2004; Dethmers, 2006; Lee, 2007; Monzón-Argüello, 2008, 

Roden, 2008; Fig. 04). 

Áreas de alimentação foram mais recentemente acessadas devido a maior 

dificuldade de amostragem, menor garantia de obtenção de amostras, além dos altos 

custos envolvidos nestes estudos. Estas áreas foram descritas como estoques mistos, 

reunindo indivíduos provenientes de colônias de desova distintas (Luke, 2004; Bass, 

2006; Dutton, 2008; Figura 04). Ao analisar colônias de tartarugas verdes do Oceano 

Atlântico e do Mar Mediterrâneo, Encalada (1996) reuniu os haplótipos encontrados, 

em dois grandes grupos, de acordo com o isolamento geográfico e a independência 

demográfica: o primeiro grupo inclui a população do Caribe Ocidental e um único sítio 

de desova do Mar Mediterrâneo e, ao segundo grupo pertencem as populações do 

Caribe Oriental, Atlântico Sul e colônias da Costa Ocidental da África (Fig. 05). 
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              Recentemente áreas de alimentação e desenvolvimento de tartarugas verdes na 

costa uruguaia foram acessadas por Caraccio (2008) que encontrou um estoque misto, 

muito similar aquele registrado para Ubatuba e composto de animais provenientes de 

colônias localizadas nas Ilhas Ascensão, Suriname, Ilha Aves, Guiné Bissau, Guiné 

Equatorial, Atol das Rocas, São Tomé, Príncipe e México. 

Ao estudar áreas de alimentação localizadas em Ubatuba (SP) e Almofala (CE), 

Naro-Maciel (2007) confirmou a existência de estoques mistos em áreas de alimentação 

localizadas na costa brasileira, contribuindo significativamente para o entendimento da 

conectividade entre sítios de alimentação e de desova localizados no Atlântico Sul 

Ocidental, sendo o único estudo sobre composição genética em áreas de alimentação no 

Brasil.  

Da mesma maneira que as áreas descritas acima, os demais sítios de forrageio 

brasileiros encontram-se dispersos ao longo de toda a costa, do Ceará ao Rio Grande do 

Sul, com maior agrupamento de indivíduos atraídos pela disponibilidade de alimento, 

em regiões caracterizadas por costões rochosos, parcéis, lajes, ilhas e ilhotas, substratos 

para a proliferação de algas.  

O Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia/Iguape abriga uma importante área 

de alimentação de juvenis de tartarugas verdes, que ocorrem em abundância durante o 

ano todo (Bondioli, 2008), sendo registrada, entre os anos de 2007 e 2008, uma média 

de 120 animais (Dados não publicados).  A presença desses indivíduos nessa área é 

principalmente atribuída à grande disponibilidade de algas e angiospermas marinhas, 

alimento de sua preferência e que ocorrem em grandes bancos distribuídos ao longo do 

estuário (Guebert, 2008). Estima-se, através de dados de marcação e recaptura, que estes 

animais podem permanecer na região por períodos superiores a um ano, o que pode 

indicar a sua utilização por esta espécie como área de desenvolvimento (Dados não 

publicados). 

Estudos dedicados a áreas de alimentação tratam principalmente de ecologia 

alimentar (Bjorndal, 2000), telemetria (Hatase, 2002) e uso de hábitat (Godley, 2002). 

Estas áreas são de fundamental importância, uma vez que são utilizadas pelas tartarugas 

durante a maior parte da suas vidas e são compostas, na maioria dos estudos, por um 

estoque misto, recebendo animais de diferentes áreas de desova. Esta mistura pode 

trazer informações valiosas sobre a composição populacional, o fluxo gênico e a 

filopatria, além de ser fundamental na elaboração de qualquer plano de manejo, tanto 

para a espécie em questão, como para a região do estudo. 

41



 

2.2 Objetivos 

 
O presente trabalho teve por objetivo descrever a varialibidade e estruturação 

genética de tartarugas verdes (Chelonia mydas) da região de Cananéia, com base no 

DNA mitocondrial, buscando: 

• Identificar a composição haplotípica encontrada na região de Cananéia, 

analisando sua diversidade; 

• Identificar as praias de desova que contribuem para a composição desta área 

de alimentação;  

• Detectar e analisar possíveis variações temporais entre as amostras coletadas 

nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008; 

• Detectar e analisar possíveis variações sazonais entre as diferentes estações 

amostradas (três estações de verão e quatro estações de inverno); 

• Avaliar a diversidade genética presente em Cananéia, em relação às outras 

áreas de alimentação do Oceano Atlântico e entre aquelas localizadas no 

Atlântico Sul Ocidental. 

 

2.3 Metodologia 
 

2.3.1 Área de Estudo 

 
A região de Cananéia localiza-se no litoral sul do Estado de São Paulo 

(25°01’27”S; 47°55’56”O; Fig. 06). Compondo parte do Complexo Estuarino-lagunar 

de Iguape-Cananéia-Guaraqueçaba (Lagamar), é uma das Reservas de Biosfera 

declaradas pela UNESCO, em 1991, e recebeu o título de Patrimonio Natural da 

Humanidade, em 2000, representando uma das regiões costeiras com ecossistemas mais 

importantes de nosso país (Diegues, 1987). Segundo a IUCN (1984), essa região está 

entre os cinco estuários considerados como pouco degradados, prioritários para a 

conservação de acordo com a Estratégia Mundial de Conservação. 
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Figura 06. Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia/Iguape (Cunha-Lignon, 2001). 

 

 Protegida do mar aberto pela Ilha Comprida e pela Ilha do Cardoso (ambas 

pertencentes a Áreas de Proteção Ambiental Estadual e Federal, respectivamente), a 

região é formada por um conjunto de baías, morros isolados, desembocaduras de rios e 

vários tipos de ilhas e ilhotas. A circulação do sistema é dirigida principalmente pela 

ação da onda de maré e pela contribuição de água doce dos rios, embora sofrendo em 

algumas ocasiões influências eólicas; a distribuição da salinidade na região varia com o 

tempo em função da água doce acumulada (Miyao, 1986). A onda de maré que entra 

pela Barra de Cananéia e Barra de Icapara, divide-se em duas porções que seguem para 

pontos diferentes: uma em direção ao Mar Pequeno e outra que atinge o Mar de 

Cubatão, através da Baía de Trapandé (Besnard 1950; Miniussi 1959). Nos canais 

banhados por água salobra e na zona costeira interna predominam os manguezais. A 

temperatura média anual é de 21,2ºC e a variação média diária e de 6,7 ºC. O clima da 

região é caracterizado pelo predomínio de massas de ar tropical no verão e discreto 

predomínio de massas de ar polar no inverno (Occhipinti, 1963). Diferentes 

ecossistemas como mata de restinga, a Mata Atlântica, manguezais, praias, costões 

rochosos e o ambiente marinho são encontrados na região que abriga grande 

diversidade.  

A região de Cananéia apresenta grande abundância de peixes. Amostragens 

realizadas em 13 localidades do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia 
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revelaram a ocorrência de 132 espécies de peixe, distribuídas em 50 famílias (Maciel, 

2001), sendo que boa parte é proveniente de regiões oceânicas, ocorrendo apenas em 

determinadas épocas do ano. 

 Essa riqueza de recursos disponíveis proporciona uma importante atividade 

econômica para a região, principalmente para a comunidade local de pescadores que 

utiliza uma armadilha de pesca artesanal, conhecida como cerco-fixo de pesca 

(Mendonça e Katsuragawa, 2001). Esta armadilha composta por taquaras e mourões fica 

situada à margem do estuário. A espia, que se estende da margem até a casa do peixe é 

colocada perpendicularmente à direção da maré e sua função é conduzir os cardumes até 

o gancho, onde ficam retidos tendo como único destino, a casa do peixe, uma espécie de 

tanque onde os peixes permanecem armazenados (Fig. 07). A retirada dos peixes do 

cerco, conhecida como despesca, é efetuada por no mínimo dois pescadores que, com o 

auxílio de uma rede, realizam uma espécie de arrasto dentro da casa do peixe, retirando 

todo o pescado contido dentro dela. Além dos peixes, é comum a eventual entrada de 

outros animais como as tartarugas marinhas (Fig. 08), que ficam retidos vivos sem 

nenhum dano, até que se realize a despesca. Nesta ocasião em que os animais são 

liberados, o apoio dos pescadores, possibilitou a coleta de dados e amostras de tecidos 

destes animais (Nagaoka, 2008).  

 
Figura 07. Cerco-fixo de pesca, armadilha artesanal que captura incidentalmente tartarugas marinhas na 

região de Cananéia (Foto: Flávia C. de Oliveira). 
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Figura 08. Chelonia mydas capturada incidentalmente no cerco-fixo de pesca (Foto: Jaqueline Frois). 

 

2.3.2 Coleta de Tecidos 
 

Sete temporadas de coleta foram realizadas no presente estudo. Durante as 

mesmas, monitoramentos das armadilhas de pesca foram realizados com o intuito de 

amostrar os animais capturados incidentalmente neste petrecho de pesca.  Além disto, e 

com o objetivo de implementar o banco de dados, monitoramentos das praias da região 

(Ilha Comprida e Ilha do Cardoso) foram semanalmente realizados durante as 

temporadas de coleta, à procura de carcaças trazidas pela ação da maré, ou animais 

debilitados encontrados encalhados. 

 Ao capturar cada animal foi realizada a biometria do mesmo, segundo o método 

adotado pelo Tamar-ICMBio, onde são coletados data, hora, local e forma de captura, 

além da tomada de medidas de comprimento curvilíneo da carapaça (CCC), largura 

curvilínea da carapaça (LCC) e peso (TAMAR, 2008). Foram verificada a presença de 

parasitas, epibiontes, fibropapilomas e qualquer tipo de ferimento. Em seguida, foi 

realizada a marcação, com a utilização de anilhas metálicas (National Band and Tag 

CO) cedidas pelo Projeto Tamar-ICMBio, a fim de identificar cada animal evitando 

coletas posteriores de tecido de um mesmo indivíduo, caso ocorra sua recaptura. Da 

mesma forma, cada tartaruga foi fotoidentificada, através da tomada de registros 

fotográficos dos padrões de escamas pós-orbitais direitas e esquerdas assegurando 
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assim, não haver reamostragem de um mesmo indivíduo (Fig 09). 

Cada animal capturado teve pequenos fragmentos de pele de aproximadamente 6 

mm de diâmetro retirados com o auxílio de uma pinça cirúrgica e lâminas estéreis, a fim 

de evitar contaminação. Após a retirada, as amostras foram estocadas em microtubos 

contendo etanol 90%, segundo o método descrito por Dutton (1995). A coleta de 

fragmentos de tecidos das carcaças encontradas durante o monitoramento de praias foi 

realizada da mesma forma que para os animais capturados, porém precauções como a 

retiradas de fragmentos de regiões menos afetadas pela decomposição foram tomadas  a 

fim de obter amostras mais frescas quanto possíveis. Alíquotas de todas as amostras 

coletadas foram depositadas na coleção de tecidos herpetológicos do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo. 

 

 
Figura 09. A. Tomada de dados biométricos, B. Fotoidentificação, C. Coleta de amostra e D. Liberação  

 

do animal (Fotos: Projeto Tartarugas – IPeC). 

 

 

A B 

C D 

46



2.3.3 Processamento das amostras 

 

Para cada digestão, foi utilizado um fragmento de aproximadamente 3 mm de 

tecido cutâneo de C. mydas submetido a uma solução de lise nuclear, contendo 10µl de 

Proteinase K (10mg/ml) e incubado a 55°C durante uma noite (Sambrook, 2001). A 

extração foi realizada através do kit promega (Wisard®) e seu protocolo para extração 

de DNA de tecido animal recomendado pelo fabricante sem qualquer alteração.  

Para a amplificação do fragmento correspondente ao tRNA-Pro+D-loop do DNA 

mitocondrial, utilizou-se o par de iniciadores LTCM2 e HDCM2 descritos por Lahanas 

(1994).  

LDCM2 5’- (CGGTCCCCAAAACCGGAATCCTAT-3’) 
 
HDCM2 5’-(GCAAGTAAAACTACCGTATGCCAGGTTA-3’) 

 

As reações foram preparadas contendo 1X Tampão da Taq polimerase, 1,5 mM 

de MgCl2, 0,25 mM de dNTPs, 0,5 µMol de cada primer, 0,5 U de Taq polimerase e 

aproximadamente 15ng de DNA e H2O para completar o volume final da reação (25µl). 

Os ciclos utilizados se iniciam a 94ºC por 5 minutos, seguidos de 35 ciclos de 94ºC por 

45 segundos, 55ºC por 30 segundos e 72ºC por 45 segundos, seguidos de uma extensão 

de 72ºC por 3 minutos. 

Os produtos de PCR foram purificados através do Kit Gene Clean II, de acordo 

com as recomendações dos fabricantes, e as reações de sequenciamento foram 

realizadas no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, 

através do método dideoxiterminal descrito por Sanger (1977). Este método de 

seqüenciamento consiste no uso de moléculas fluorescentes com quatro diferentes cores 

ligadas aos didesoxinucleotídeos (uma cor para cada um). Utilizando o equipamento 

MegaBACE 1000 (GE Healthcare), as reações foram preparadas com o kit MegaBACE 

DYEnamic ET Dye Terminator Kit e seguiram o seguinte protocolo: 4µl de Mega 

BACE Mix, 0,6µl de cada primer (5µM), 40ng de produto de PCR purificado e H2O  

para completar o volume final da reação (10µl). Foram utilizados trinta e cinco ciclos de 

95ºC por 20 segundos, 55ºC por 15 segundos e 60ºC por um minuto, após os quais a 

reação foi mantida a 10ºC. Em seguida, as reações foram purificadas em sephadex G50 
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e aplicadas no Megabace 1000 sob as seguintes condições: injeção (2kv - 60 segundos) 

e corrida (8kv - 140 minutos). 

Por fim, os resultados do seqüenciamento foram analisados pelo software 

Sequence Analyser 3.0 (GE Healthcare®) com basecaller Cimarron 3.12 (GE 

Healthcare®). 

 

2.3.4 Análise de dados 

 
O alinhamento das sequências obtidas foi conduzido com o auxílio do programa 

BioEdit 5.0.6 (Hall, 2001). Os haplótipos observados foram classificados de acordo com 

aqueles depositados no banco de dados do Archie Carr Center for Sea Turtle Research 

(ACCSTR) para tartarugas verdes do Oceano Atlântico e GeneBank  

(http://ncbi.nlm.nih.gov/).  

 Estimativas de diversidade haplotípica e nucleotídica foram geradas através do 

programa Arlequin 3.0.1 (Excoffier, 2006). O programa TCS 1.21 (Clemente, 2000) foi 

utilizado para gerar uma rede haplotípica, baseada em estatística parcimoniosa a fim de 

determinar as relações entre os haplótipos registrados. 

Análises de subconjuntos desta população foram realizadas através de testes 

exatos de diferenciação com o intuito de observar variações anuais (2005, 2006, 2007 e 

2008) e sazonais (estações de verão e inverno). Estes testes foram realizados utilizando-

se cadeia de Markov de 10000 passos com dememorização de 1000 passos 

implementados pelo programa Arlequin 3.01 (Excoffier, 2006). Para a análise temporal 

utilizou-se 2005 (n=44), 2006 (n=51), 2007 (n=76) e 2008 (n=54). Para a análise 

sazonal utilizou-se três estações de verão (outubro a março; nv1=11, n v2=61, n v3=15) e 

quatro estações de inverno (abril a setembro; ni1=42, n i2=10, n i3=44, n i4=30). Estas 

amostras foram também submetidas a testes do X2 implementados pelo programa 

CHIRXC (Zaykin e Pudovkin, 1993) com o objetivo de avaliar a homogeneidade 

existente entre elas. 

Testes exatos de diferenciação populacional (Raymond e Rousset, 1995) foram 

igualmente executados a fim de estimar diferenças entre a amostra e aquelas descritas 

na literatura para outros sítios de alimentação presentes no Oceano Atlântico (Tabela 

01). Estes testes foram realizados da mesma forma e sob os mesmos parâmetros que 

aqueles aplicados para acessar diferenças entre subconjuntos da amostra total. Da 
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mesma forma, a homogeneidade foi testada para estes sítios, através de testes do X2 

(CHIRXC; Zaykin e Pudovkin, 1993) e comparações entre os valores de Fst e Φst 

obtidos através do programa Arlequin 3.0.1 (Excoffier, 2006)  para estas amostras.  

 
Tabela 01. Áreas de alimentação utilizadas neste estudo, números amostrais e referências. 

 

Área de alimentação N Referência 
Carolina do Norte 106 Bass, 2006 

Florida 62 Bass & Witzell, 2000 

Bahamas 79 Lahanas, 1998 

Barbados 60 Luke, 2004 

Nicaragua 60 Bass, 1998 

Almofala 117 Naro-Maciel, 2007 

A. Rocas/ F. Noronha 23 Bjorndal, 2006 

Ubatuba 113 Naro-Maciel, 2007 

Uruguai 144 Caraccio, 2008 

Corisco 239 Formia, 2002 

Golfo da Guiné 395 Formia, 2002 

   

 

A análise de variância molecular (AMOVA) foi conduzida a fim de determinar 

como se comporta a variação molecular entre os sítios de alimentação do Atlântico. 

Especificamente para as áreas de alimentação pertencentes ao Atlântico Sul Ocidental, 

as mesmas análise foram realizadas e, para todas elas, as distâncias foram calculadas 

usando-se o modelo de substituição nucleotídica conhecido como Kimura-2 parâmetros 

(Kimura, 1980) e estatística “F” convencional, ambos implementados pelo programa 

Arlequin 3.01 com 10000 permutações a fim de acessar a significância do valor de P a 

eles associados.  

 

2.4 Resultados 

 
Fragmentos de 481 pares de base da região controladora do DNA mitocondrial 

foram sequenciados em 219 indivíduos, amostrados durante sete estações, em quatro 

anos consecutivos (2005 a 2008). Deste total, 202 (92%) foram capturadas em 
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amadilhas de pesca, 17 (8%) foram coletadas a partir de carcaças encontradas na praia.  

Vinte tartarugas amostradas apresentaram fibropapilomas (9%) e amostras de 12 

animais não puderam ser amplificadas, dado o alto grau de putrefação das carcaças 

amostradas. Ainda, 27 indivíduos foram recapturados, sendo que o maior intervalo entre 

capturas registrado foi de 17 meses.   

Estes animais foram classificados como juvenis, por apresentar CCC variando 

entre 31 e 49cm (x= 38,4 ± 4.32cm) e LCC variando entre 28,5 e 43cm (x= 36 ± 

4.06cm). O peso variou entre 2,5 e 16kg (x= 5,95 ± 2,21kg), sendo este dado coletado 

apenas a partir de animais capturados vivos. Apenas cinco indivíduos (2%) foram 

registrados com CCC superiores a 50cm.  

 Um total de dez haplótipos, definidos a partir de quatorze sítios polimórficos 

(onze transições e três transversões) foi registrado entre os indivíduos amostrados, todos 

descritos anteriormente para áreas de desova. O haplótipo mais freqüente na amostra foi 

CM-8 (63%), seguido de CM-5 (26%). Os demais haplótipos registrados (CM-01, CM-

6, CM-9, CM-10, CM-24, CM-32, CM-36 e CM-45) contribuíram em freqüências 

menores que 5% (Fig 10). Os valores da diversidade haplotípica e nucleotídica 

encontrados para Cananéia foram de H= 0,5393 ±  0,0300 e π = 0,002138 ± 0,001588. 
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 O teste exato de diferenciação global realizado entre as amostras coletadas nos 

anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 revelou diferença significativa entre estes (p = 

0,02732 ± 0,00628) apesar de o teste do X2 não rejeitar a homogeneidade entre os 

mesmos (X2 = 36,17; gl = 27; p = 0,06). Ao analisar cada ano de coleta separadamente, 

observaram-se diferenças na composição haplotípica apenas entre os anos de 2005 e 

2006 (p = 0,04582 ± 0,0082) e entre 2006 e 2008 (p = 0,01684 ± 0,0019), e este 

resultado foi confirmado através do teste do X2.  

 Em relação às estações analisadas, o teste de diferenciação global não aponta 

variação em suas composições genéticas (p = 0,12276 ± 0,02258), porém, ao analisar 

cada estação de coleta, verificaram-se diferenças significativas entre a 2º estação de 

verão e a 3º estação de inverno (p = 0,02989 ± 0,0047) e, entre a 2º e a 3º estações de 

verão (p= 0,04226 ± 0,0033). O teste do X2 confirmou estes resultados indicando 

homogeneidade entre todas as estações (X2 = 57,87; gl = 54; p = 0,35) e para a 2º e 3º 

estações de verão (X2 = 8,56; gl = 4; p = 0,094). Entretanto, para a 2º estação de verão e 

a 3º estação de inverno, o teste do X2 rejeita a homogeneidade confirmando o resultado 

obtido através do teste exato de diferenciação. 

 Para a caracterização de Cananéia como sítio de alimentação, testes de 

homogeneidade, conduzidos através do programa CHIRXC rejeitaram esta hipótese, 

tanto em relação às outras áreas de alimentação do Oceano Atlântico, (X2 = 174; gl = 

290 p = 0,000) como em relação aos sítios de alimentação mais próximos: Almofala, 

Ubatuba, Atol das Rocas/Fernando de Noronha e Uruguai (X2 = 213,64; gl = 90; p = 

0,000) . A comparação par-a-par entre as populações indica que todas estas são 

significativamente distintas, com exceção de Atol das Rocas/Fernando de Noronha (p = 

0,188; Tabela 02). 
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 Análise da variância molecular (AMOVA) calculada para todos os sítios de 

alimentação do Oceano Atlântico indica que a maior parte da variabilidade está entre as 

populações analisadas. Este resultado foi confirmado através do teste do X2 que rejeitou 

a hipótese de homogeneidade entre tais áreas (X2=1808,56; gl=372; p=0,0009). 

Entretanto, ao analisar os sítios de alimentação mais proximamente localizados à área 

de estudo (Almofala, Atol das Rocas/Fernando de Noronha, Ubatuba e Uruguai), 

observou-se que 94-96% da variabilidade é encontrada dentro das populações e 

aproximadamente 6-4% da variação está entre estas populações o que indica que a 

maior parte da variabilidade pode ser atribuída a diferença individual. Ainda que, 

relativamente pequenas, o resultado do teste do X2 confirma esta diferenciação visto 

que rejeita a homogeneidade entre estas (X2=146,93; gl=68; p=0,0009). 

 
Tabela 03. AMOVA entre áreas de alimentação do Oceano Atlântico (Tabela 01) baseada em dois 
métodos. A. Utilizando a matriz de distância calculada a patir do modelo Kimura 2-parâmetros (Kimura, 
1980). B. Utilizando a estatística F convencional, calculada a partir das frequências haplotípicas. 
 

AMOVA % de variação 
A. Distância Genética 

B. Frequências 
Haplotípicas 

Entre 
populações 58,14% 28,47% 

Dentro de 
Populações 41,86% 71,53% 

Fst 0,5814    (p = 0,00) 0,2846 (p = 0,00) 
 

 

Tabela 04. AMOVA entre áreas de alimentação do Atlântico Sul Ocidental (Tabela 01) baseada em dois 
métodos. A. Utilizando a matriz de distância calculada a patir do modelo Kimura 2-parâmetros (Kimura, 
1980). B. Utilizando a estatística F convencional, calculada a partir das frequências haplotípicas. 
 

 

AMOVA % de variação 
A. Distância Genética 

B. Frequências 
Haplotípicas 

Entre 
populações 6,40% 4,41% 

Dentro de 
Populações 93,60% 95,59% 

Fst 0,06   (p=0,000) 0,04  (p=0,000) 
 

 

 

2.4 Discussão 
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2.4.1 Dados Populacionais 

 
 A população amostrada em Cananéia é composta por juvenis, que visitam esta 

localidade ao longo do ano, o que confirma que a região é uma área de alimentação para 

esses animais durante nesta etapa de seu ciclo de vida (Bondioli, 2008). Animais de 

comprimento curvilíneo da carapaça superior a 50cm foram raramente registrados, 

sendo amostrados apenas 5 indivíduos nesta fase (2%) durante os quatro anos de 

atividades de coleta, todos encontrados mortos nas praias da região. Por integrar um 

corredor migratório para esta espécie (Caraccio, 2008), é provável que estes animais 

tenham sido mortos em locais próximos a região de estudo, em zonas mais profundas, 

enquanto realizavam movimentos migratórios, visto que animais deste tamanho não são 

observados com frequência, próximos à costa. Por este motivo, tais indivíduos foram 

excluídos das análises populacionais descritas neste trabalho. Onze indivíduos 

acometidos por fibropapilomas foram amostrados (5%), e em alguns casos recapturados, 

o que possibilitou o acompanhamento da evolução dessa doença (Bondioli, 2007). No 

entanto, por se tratar de um número bastante reduzido, testes comparativos entre 

indivíduos saudáveis e doentes não puderam ser realizados. 

Para aqueles indivíduos recapturados, o intervalo de tempo existente entre as 

capturas indicou que estes animais utilizam a região por períodos que podem exceder 17 

meses, confirmando sua utilização para desenvolvimento, por juvenis de tartarugas 

verdes. Além de apresentar grande abundância de seu alimento de preferência (algas 

marinhas), a região estuarina de Cananéia é constituída por águas rasas e abrigadas, o 

que confere proteção a outras espécies que se utilizam da área como berçário e abrigo, 

como é o caso do boto-cinza Sotalia guianensis (Monteiro-Filho, 2000). Da mesma 

forma e, pela inexistência de grandes predadores, a região pode servir de abrigo para as 

tartarugas verdes durante sua fase juvenil, visto que nesta fase ainda são bastante 

vulneráveis a tubarões e outros peixes de grande porte (Musick e Limpus, 1997). 

 

2.4.2 Diversidade genética em Cananéia 

 

A simplicidade da rede haplotípica representada permitiu acessar o 

relacionamento genético entre os haplótipos baseando-se no critério da parcimônia ou 
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na diferença entre as frequências haplotípicas. A grande frequência observada para CM-

08 se deve ao fato de se tratar do haplótipo predominante nas colônias do Atlântico e 

mais disseminado nas praias equatoriais (Encalada, 1996), sendo registrado como o 

mais frequente em áreas de desova localizadas na Guiné Bissau, Bioko, São Tomé e 

Príncipe, Ilhas Ascensão, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Trindade (Formia, 

2006; Bjorndal 2006). Por este motivo, e devido a sua posição central na rede 

haplotípica, CM-08 foi descrito como o mais próximo ao haplótipo ancestral que 

colonizou o Oceano Atlântico (Encalada, 1996; Formia, 2002). Áreas de alimentação do 

Oceano Atlântico apresentam esse haplótipo como Carolina do Norte, Barbados e 

Bahamas e o mesmo perfil de predominância encontrado neste estudo foi descrito para 

sítios de forrageio localizados no Atlântico Sul Ocidental, como Almofala, Ubatuba, 

Fernando de Noronha e Uruguai além daqueles localizados na Costa Africana, como 

Corisco e Golfo da Guiné (Formia, 2002; Naro-Maciel, 2007; Caraccio, 2008).  

O haplótipo CM-05 foi o segundo mais frequentemente registrado (26%), sendo 

descrito para áreas de desova do México, Venezuela, Suriname e São Tomé (Encalada, 

2006; Formia, 2006). Este haplótipo foi igualmente registrado em áreas de alimentação 

do Atlântico Norte e Sul, porém as frequências registradas nesta área de estudo são 

bastante superiores à maioria dos registros, sendo comparável apenas com Almofala 

(24%), descrita como uma das mais diversas em termos genéticos, em relação aos 

outros sítios de forrageio do Atlântico. Almofala recebe animais provenientes dos 

maiores estoques de ambos os hemisférios devido à sua localização estratégica e, 

portanto, incluem as duas linhagens de haplótipos da base Atlântica (Encalada, 1996). 

Evidências provenientes de estudos de marcação e recaptura confirmam esta hipótese 

descrevendo Almofala como área de alimentação para adultos e juvenis provenientes de 

Suriname e Venezuela (Meylan, 1995) assim como de outras áreas de desova 

localizadas no Atlântico Sul Ocidental (Luschi, 1998). 

O haplótipo CM-06 foi registrado em baixa frequência (3,2%) e este foi descrito 

para áreas de desova localizadas em Ascensão, Bioko, São Tomé e Suriname e 

registrado anteriormente em áreas de alimentação do Atlântico Sul Ocidental como 

Almofala, Atol das Rocas e Uruguai (Naro-Maciel, 2007; Bjorndal, 2006; Caraccio, 

2009). 

A presença dos haplótipos CM-09 (2,7%), CM-10 (1,3%), CM-24 (0,45%) e CM-32 

(1,3%) em baixas frequências é característica para áreas de alimentação e todos estes 
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são provenientes de áreas de desova localizadas no Atlântico Sul confirmando existir 

em Cananéia, o padrão típico para áreas de forrageio.  

O registro do haplótipo CM-36, tipicamente descrito para praias de desova de São 

Tomé e Príncipe, indica claramente que Cananéia recebe tartarugas provenientes de 

colônias africanas e sua importância como provedora de recursos energéticos para os 

animais que se originam nesta região. 

A ocorrência de CM-45 é bastante rara e tal haplótipo foi descrito apenas para as 

Ilhas Ascensão, tendo como único registro no sítio de forrageio de Almofala (CE) 

(Naro-Maciel, 2007). Tal registro apenas confirma a contribuição da segunda maior 

colônia do Atlântico (Broderick, 2006) para esta área de forrageio visto que esta é 

primariamente composta pelo haplótipo CM-08 (83%) e compartilha ainda outros cinco 

haplótipos com a região de estudo. Ascensão recebe cerca de 3700 fêmeas anualmente 

para nidificação e está sob a influência direta da Corrente do Brasil e Sul Equatorial, 

que provavelmente são responsáveis pelo deslocamento de grande parte dos filhotes 

provenientes desta área, e uma vez que estes alterem seu hábito alimentar para a 

herbivoria, passam a utilizar regiões de forrageio da costa brasileira. 

Por fim, o haplótipo CM-1, descrito como proveniente do México e Flórida, é 

comumente encontrado em áreas de alimentação do Atlântico Norte, sendo registrado 

no Atlântico Sul apenas no Uruguai (Caraccio, 2008). Isto pode ocorrer devido a 

incompleta caracterização das áreas de desova localizadas no Oceano Atlântico, porém 

pode indicar que Cananéia também recebe contribuições de estoques pertencentes a 

linhagem distinta daquela que compõe o grupo do Atlântico Sul Ocidental, ainda que 

em frequências menores. 

Estes dados confirmariam a hipótese inicial, segundo a qual, Cananéia receberia 

indivíduos provenientes de diferentes linhagens (lhas Ascensão, Caribe Oriental, Costa 

Ocidental da Africa e colônias brasileiras Atol das Rocas, Trindade e Fernando de 

Noronha) e ampliam tal hipótese, ao detectar a presença de animais pertencentes a um 

grupo filogeográfico distinto do qual acreditariamos fazer parte todos os animais 

registrados neste trabalho (CM-01), evidenciando a importância da região para a 

manutenção das populações de tartarugas verdes, em escala regional, como também 

para a base Oceânica Atlântica. 

  Cananéia apresentou valores intermediários de diversidade haplotípica e 

nucleotídica em relação aos outros sítios de alimentação de tartarugas verdes do 

Atlântico (Tabela 05).  
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Tabela 05. Áreas de alimentação do Atlântico, tamanho amostral, número de haplótipos e índices de 

diversidade haplotípica e nucleotídica, e seus respectivos valores de desvio padrão. (Bass, 2006; Bass e 

Witzel, 2000; Formia, 2002, Lahanas, 1998; Luke, 2004; Bass, 1998; Naro-Maciel, 2007 e Caraccio, 

2008). 

Áreas de Alimentação N N° de Haplótipos Div Haplotípica Div Nucleotídica 

Carolina do Norte 106 11 
0,7290 +/-  0,0300 0,005274 +/-     0,003166 

 

Florida 62 6 0,4855 +/-  0,0668 
 

0,003097 +/-     0,002102 
 

Golfo da Guiné 395 11 0,4437 +/-  0,0479 
 

0,001987 +/-     0,001511 
 

Corisco 239 13 0,4415 +/-  0,0400 
 

0,001600 +/-     0,001301 
 

Bahamas 79 6 0,3703 +/-  0,0650 
 

0,006146 +/-     0,003603 
 

Barbados 60 8 0,7734 +/-  0,0276 
 

0,010274 +/-     0,005624 
 

Nicaragua 60 2 0,1831 +/-  0,0621 
 

0,003806 +/-     0,002461 
 

Almofala 117 13 0,7168 +/-  0,0306 
 

0,007607 +/-     0,004295 
 

Atol/F Noronha 23 5 0,6443 +/-  0,0917 
 

0,002186 +/-     0,001678 
 

Ubatuba 113 10 0,4460 +/-  0,0556 
 

0,002047 +/-     0,001547 
 

Cananéia 219 10 0,5393 +/-  0,0300 
 

0,002138 +/-     0,001588 
 

Uruguai 144 10 0,3867 +/-  0,0506 
 

0,001411 +/-     0,001200 
 

     

 Em relação às diversidades haplotípicas encontradas em outras áreas de 

alimentação, esta região apresentou um número de haplótipos bastante significante ao 

passo que o valor encontrado para a diversidade nucleotídica é bastante baixo e isto se 

deve ao fato de haver poucas diferenças nucleotídicas entre estes. Os haplótipos 

registrados apresentam, em sua maioria apenas um sítio polimórfico em relação ao CM-

08, com exceção de CM-01 que por pertencer a outra linhagem apresenta sete diferenças 

nucleotídicas. 

A diversidade observada nesta área de forrageio apresentou valores 

intermediários àqueles encontrados em Almofala (CE) e Ubatuba (SP) e, apesar da 

proximidade deste último sítio (350 km), apresenta maior diversidade haplotípica e 

nucleotídica que este e maior número de haplótipos compartilhados com Almofala.  
  

2.4.3 Análise Temporal 
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As análises temporais indicaram haver variação entre os anos e, apesar de não 

haver diferenças temporais na maioria dos estudos realizados em áreas de alimentação, 

estes trabalhos não amostraram períodos superiores a um ano com apenas cinco 

exceções: Bass (2004), que analisou uma população de C. caretta durante três anos, 

Naro-Maciel (2007) que amostrou duas populações de C. mydas da costa brasileira, 

durante dois anos, Caraccio (2008) que amostrou C. mydas na costa uruguaia, durante 

dois anos, Velez-Zuazo (2008) que realizou um estudo de cinco anos com E. imbricata 

e Bjorndal (2008) cuja análise temporal foi conduzida durante um período de 10 anos 

para a população de juvenis que frequenta a região sul de Bahamas. Com exceção deste 

último, nenhum destes estudos apresentaram alterações significativas nas frequências 

haplotipicas ao longo do tempo e, seus autores observam que esta ausência de variação 

pode ser atribuída ao curto intervalo de tempo amostrado (dois anos, Naro-Maciel, 

2007) ou ao tamanho amostral reduzido (8-18 tartarugas por ano, Vezez-Zuazo, 2008). 

Bjorndal (2008) encontraram uma estruturação temporal significativa e a atribuem à 

substancial variação nas contribuições relativas às diferentes colônias, entre anos, de 

acordo com os resultados obtidos através da análise bayesiana. 

No presente trabalho a variação na composição haplotípica global e entre os anos 

de 2005 e 2006 e entre 2006 e 2008, podem refletir uma variação substancial na 

contribuição de diferentes colônias entre anos (Bjorndal, 2008), estar relacionadas aos 

ciclos migratórios exibidos por esses animais ou ser apenas reflexo da diferença entre 

amostragens. Os ciclos reprodutivos de tartarugas verdes em geral são de 2 ou 3 anos e 

o padrão utilizado pelos juvenis, ao migrarem entre as áreas de forrageio ainda 

permanece desconhecido. Estudos realizados a longo prazo, encontraram diferenças 

entre anos consecutivos e, ao se tratar de animais que não exibem ciclos anuais como é 

o caso das tartarugas verdes, amostragens de pelo menos dois anos são recomendadas a 

fim de descrever adequadamente a diversidade haplotípica da região estudada (Formia, 

2007). Tais resultados confirmam a necessidade de estudos populacionais a longo prazo 

a fim de avaliar o nível de variação entre anos e se este padrão se confirma para 

períodos de tempos mais longos.  

 Em relação às análises sazonais, não foi registrada diferença genética global 

entre os grupos amostrados no verão e inverno embora os resultados das comparações 

entre algumas estações sejam discordantes. Assim como para outros vertebrados 
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marinhos, a distribuição dos haplótipos da região controle do DNA mitocondrial das 

tartarugas verdes no Oceano Atlântico, tem sido caracterizada por poucos haplótipos 

comuns e muitos haplótipos raros (Lahanas, 1994; Encalada, 1996; Formia, 2006). 

Nestes casos, erros amostrais podem tornar as análises tendenciosas e pequenas 

amostras diminuem sua resolução, reduzindo seu poder em discriminar populações e 

detectar haplótipos raros ou únicos (Formia, 2007). Cabe ressaltar que, devido a 

problemas na obtenção de anilhas, houve a interrupção de coleta e a amostragem foi 

bastante prejudicada, principalmente durante a 1º estação de verão e a 2º estação de 

inverno, o que pode ter influenciado sensivelmente os dados obtidos, impossibilitando 

algumas conclusões. 

 

2.4.4 Diferenciação Genética – Áreas de alimentação do Atlântico 

 
 É interessante observar que, apesar da proximidade e das diferenças 

identificadas geneticamente, desde o início das coletas e, portanto, da marcação dos 

animais na região de Cananéia, nenhum individuo foi recapturado em Ubatuba. Da 

mesma forma, Cananéia não apresenta nenhum registro de recaptura de animais 

marcados em Ubatuba, apesar de haver registro de animais do Rio de Janeiro (1), 

Caraguatatuba (1), Balneário da Penha (1) e Uruguai (3) (Dados não publicados). 

Outros trabalhos indicam também diferenças entre as duas regiões como, por 

exemplo, na diversidade e quantidade de parasitas internos registrados nestas duas 

regiões (Loreto, Dados não publicados). Conforme sabemos, a fauna associada às 

tartarugas marinhas pode ser utilizada de forma indireta para acessar a origem destes 

animais e para inferir possíveis rotas migratórias (Lutcavage, 1997). Segundo o presente 

trabalho, pode-se dizer que Ubatuba e Cananéia, apesar de compartilhar haplótipos são 

estoques mistos distintos. Estudos que comprovem esta diferenciação devem ser 

conduzidos a fim de esclarecer a relação entre tais regiões. 

 A hipótese de homogeneidade entre Cananéia e as outras áreas de alimentação 

localizadas no Oceano Atlântico foi rejeitada, confirmando assim a existência de um 

estoque misto nesta área, cujas análises estão descritas no próximo capítulo do presente 

trabalho. 

  Atol das Rocas/Fernando de Noronha não foram significativamente diferentes 

de Cananéia e este resultado pode estar relacionado ao tamanho amostral reduzido 

61



apresentado para esta área (23 amostras). Formia (2007) ao analisar as praias de desova 

localizadas em Ascensão mostra claramente a importância de tamanhos amostrais 

adequados para a obtenção de resultados significativos, ao comparar valores de Fst em 

diferentes tamanhos amostrais e encontrar diferenças bastante relevantes entre eles. Tais 

valores, inicialmente avaliados como não significativos, mostraram-se claramente 

distintos em sua reavaliação e, uma consequência bastante importante desta diferença é 

a recomendação de que tais regiões devem ser manejadas como unidades distintas 

(Formia, 2007).  

 Em relação a comparação entre os índices calculados para a distinção entre as 

populações, embora exista um debate sobre qual índice (Fst ou Φst) apresenta 

resultados mais realísticos, O’Corry-Crowe (1997) sugere que Fst produz estimativas 

mais acuradas, quando analisamos amostras em que os haplótipos se distinguem por um 

número pequeno de substituições e quando as populações são distinguíveis baseado nas 

diferenças das frequências haplótípicas, como é o caso do presente estudo. 

 Os resultados da AMOVA indicam que maior parte da variabilidade está entre 

as áreas de alimentação, porém uma quantidade significativa é encontrada dentro destas. 

Entretanto, ao analisar as áreas de alimentação mais próximas à área de estudo, 

observamos claramente que a variabilidade está quase totalmente dentro destas, 

restando menos de 10% de diferença entre estas. Isto é esperado devido à proximidade 

dos sítios e uniformidade exibida entre eles, contudo a comparação par a par entre tais 

populações indica que todas elas são significativamente distintas entre si. 
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Capítulo 3 
 

3.1Análise dos Estoques Populacionais: A relação entre áreas de 

alimentação e desova do Atlântico Sul Ocidental 

3.1.1 Introdução 

 
 A tartaruga verde (Chelonia mydas) é uma espécie altamente migratória, que 

realiza extensas viagens transoceânicas, ao longo de seu ciclo de vida. Pesquisadores 

sugerem que este comportamento esteja relacionado com seu hábito herbívoro 

(Hendrickson, 1980). Isto porque raramente existem bancos de algas ou pasto marinho 

de boa qualidade e em abundância, proximamente localizados as praias de desova e 

vice-versa; fontes adequadas de alimento não são encontradas próximas a ilhas remotas, 

que usualmente são utilizadas como áreas de desova. Entretanto, mesmo quando estes 

sítios localizam-se proximamente, ciclos migratórios de milhares de kilômetros ainda 

persistem, o que significa que uma fêmea não necessariamente se alimenta em áreas 

próximas à praia de desova, tampouco que desove em locais próximos aos seus sítios de 

forrageio (Limpus, 1992). 

Evidências provenientes de estudos de marcação e recaptura e telemetria têm 

auxiliado a descrição deste comportamento mostrando que um determinado estoque se 

dispersa entre diferentes sítios de forrageio. Embora machos e fêmeas exibam 

comportamento filopátrico (Karl, 1992; Robert, 2004) , raramente existem registros de 

recaptura em áreas de alimentação (Lima, 1999). Dados obtidos através de 

transmissores satelitais indicam que as tartarugas verdes são capazes de percorrer uma 

reta quase perfeita, cruzando o mar aberto, em direção aos seus destinos, durante seu 

ciclo migratório (Luschi, 1998) utilizando como mecanismo de orientação o 

geomagnetismo (Luschi, 2007), a direção dos ventos e a percepção olfativa de 

determinados fatores químicos (Hays, 2003). 

 

3.1.2 A contribuição dos dados moleculares 
 

 Análises genéticas podem ser utilizadas para inferir padrões migratórios e 

composição demográfica de populações mistas. O estudo de tais populações permite 
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entender a diferença genética existente entre estas, possibilitando assim a definição de 

unidades que as constituem, conhecidas como estoques (Chapman, 1996). O estudo 

destas unidades é conhecido como Análise de Estoque Misto (do inglês Mix Stock 

Analysis, MSA) e representa uma fonte de valiosas descobertas que possibilitam seu 

manejo e manutenção adequados (Formia, 2002).  

Inicialmente os programas que conduziam MSA utilizavam algoritmos baseados  

no critério da máxima verossimilhança (do inglês Maximum Likelihood, ML) e 

populações de tartarugas marinhas em áreas de alimentação foram analisadas através 

deste método. Bowen (1996) utilizou MSA para acessar uma população de juvenis de 

tartarugas de pente, amostradas no Caribe a fim de determinar quais áreas de desova 

poderiam ser impactadas pela mortalidade causada por fatores antrópicos nesta área. 

Lahanas et al (1998) estudaram uma área de alimentação de juvenis de tartarugas 

verdes, localizada em Great Inaguá, Bahamas com o intuito de quantificar as 

contribuições e avaliar a importância que cada estoque representa para a manutenção 

desta área de forrageio. Outros estudos realizados através deste método mostram-se 

úteis no entendimento do comportamento migratório e no impacto causado pelas 

correntes oceânicas no modo de dispersão apresentado por juvenis (Bowen, 1995; Bass, 

2004; Bass, 2006).  

  Recentemente a estatística Bayesiana tem sido incorporada à MSA (Pella e 

Masuda, 2001), produzindo resultados que levam em conta erros de amostragem 

(Bolker, 2003). Este método baseia-se na distribuição de probabilidades a partir das 

estimativas de composição de cada estoque, tornando-se bastante adequado para a 

análise de populações de tamanho pequeno, que possuem haplótipos raros (Formia, 

2002).  

MSA bayesiana tem sido amplamente aplicada a estudos populacionais das 

diferentes espécies de tartarugas marinhas. No Oceano Atlântico, trabalhos foram 

realizados a fim de acessar as áreas de alimentação de tartarugas verdes (Bass, 2000; 

Formia, 2002; Luke, 2004; Bass, 2006; Naro-Maciel, 2007) de tartarugas cabeçudas 

(Bass, 2004; Carreras, 2006; Reece, 2006), assim como de tartarugas de pente ( Bowen, 

2007; Velez-Zuazo, 2008). 

 O conhecimento do status populacional em áreas de alimentação é crucial para 

a manutenção e recuperação de populações ameaçadas. Estas regiões recebem juvenis e 

subadultos, que após atingirem a maturidade sexual irão compor a população 

reprodutiva. Informações sobre a origem dos juvenis que compõem um estoque misto 

64



são valiosas e complementam dados obtidos em outras etapas do ciclo de vida destes 

animais constituindo um importante arcabouço para planos de manejo eficazes. 

 

3.1.3 A conectividade entre áreas de alimentação 

 
 A relação entre agrupamentos de tartarugas marinhas, que ocupam habitats 

distintos é ainda hoje insuficientemente compreendida, e seu entendimento é essencial 

tanto para esclarecer aspectos biológicos de seu ciclo de vida quanto para propósitos 

conservacionistas, sendo igualmente relevantes para a compreensão de outras espécies 

de tartarugas e outros organismos marinhos (Naro-Maciel, 2006). O esclarecimento da 

ligação entre populações de tartarugas marinhas permite buscar compreender o 

funcionamento de sua navegação durante os movimentos migratórios, avaliar seu papel 

no ecossistema marinho e costeiro, e investigar qual o impacto causado por ações 

antropogênicas sobre estes animais. Além disto, permite analisar perdas de diversidade 

genética entre estes agrupamentos e seus potenciais efeitos evolutivos, a curto e longo 

prazo. A quantificação desta ligação entre diferentes habitats de alimentação e desova é 

essencial para proteger espécies migratórias ao longo de toda sua área de distribuição 

(Martin, 2007). 

 Estudos têm sido realizados sobre a sub-estrutura encontrada dentro de 

populações de tartarugas marinhas (Bass, 2006; Naro-Maciel, 2007; Velez-Zuazo, 

2008). A avaliação dos padrões de conectividade, em escala regional permite o aumento 

da resolução da conectividade em larga escala geográfica, esclarecendo processos 

importantes como o recrutamento de juvenis a partir do ambiente pelágico, para as 

zonas neríticas de alimentação (Bass, 1999). Para avaliar a conectividade entre espécies 

migratórias baseando-se em marcadores genéticos, o entendimento da variação temporal 

é essencial. Muitas populações de tartarugas marinhas utilizam-se de áreas de 

alimentação sobrepostas, tanto durante sua fase oceânica como nerítica. O manejo 

efetivo de espécies migratórias, principalmente aquelas de grande valor econômico, 

como o bacalhau (Ruzzante, 2000) e o salmão (Waples, 1990), requer o conhecimento 

de seus padrões de movimento e distribuição, temporais e espaciais. O mesmo pode ser 

aplicado à conservação de baleias e tartarugas marinhas (Baker, 2000; Bowen, 2007). 

 Recentemente um novo método para análise da relação existente entre áreas de 

desova e estoques mistos foi desenvolvido por Ben Bolker (2007) denominado “Many-
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to-Many”. Ao realizar qualquer MSA, o pesquisador gera estimativas de contribuição de 

todos os potenciais estoques em relação a uma área de alimentação, o que Bolker 

designa como análise “Many-to-One”. Many-to-Many gera simultaneamente 

estimativas de origem e destino de indivíduos da metapopulação formada por múltiplas 

áreas de desova e múltiplas áreas de alimentação. Este método fornece informações que 

contribuem para o entendimento da ecologia espacial e conectividade entre populações 

de espécies migratórias, como as tartarugas marinhas.  

No presente trabalho analisamos uma área de alimentação localizada em 

Cananéia que recebe a visita de juvenis de tartarugas verdes e sua conectividade com 

outras áreas de alimentação localizadas no Oceano Atlântico, com base em sequências 

da região controle do DNA mitocondrial. 

  

3.2 Objetivos 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a contribuição de cada área de desova, 

de modo a conhecer a importância da região de Cananéia para os diferentes 

estoques contribuintes, com base nos padrões de frequências haplotípicas 

buscando: 

• Quantificar a contribuição de cada estoque populacional, analisando sua 

importância em relação a estes; 

• Avaliar os diferentes métodos de análises, em relação ao seu poder de 

resolução na produção de resultados mais próximos da realidade biológica 

desta espécie; 

• Entender a conectividade e interligação entre as diferentes áreas de desova e 

de alimentação, em escala regional e no Oceano Atlântico. 

 

3.3 Metodologia 

 
Amostras de 219 sequências gênicas correspondentes ao tRNA-Pro+D-loop do 

DNA mitocondrial de Chelonia mydas, da região de Cananéia, obtidas durante os quatro 

anos de coleta foram analisadas em conjunto com dados existentes na literatura para 

onze áreas de desova que potencialmente poderiam contribuir para esta área de 

alimentação (Tabela 06). São Tomé e Príncipe são consideradas como uma única área 

66



de desova por não apresentar diferenças significativas em suas composições 

haplotípicas, em estudos anteriormente realizados (Formia, 2006). 

  
Tabela 06. Áreas de desova utilizadas neste estudo, números amostrais, número aproximado de fêmeas 

anidadoras por estação reprodutiva, a distância existente entre estas áreas e Cananéia e referências 

utilizadas. 

Área de desova Nº Nº de fêmeas 
 

Distância (km) 
 

Referência 
Flórida 24 783 6772 Seminoff, 2004 

Costa Rica 433 27023 5524 Seminoff, 2004 

Ilhas Aves 30 267 4834 Seminoff, 2004 

México  20 1593 6577 Seminoff, 2004 

A. Rocas 69 115 2802 Bellini, 1995 

I. Trindade 99 3000 1966 Seminoff, 2002 

Ilhas Ascensão 187 4000 4026 Formia, 2002 

Bioko 50 500 6868 Formia, 2002 

Guiné Bissau 51 2526 5390 Catry, 2002 

São Tomé/Príncipe 26 180 6506 Formia, 2006 

Suriname 15 1815 3543 Seminoff, 2004 

 

3.3.1 Testando a hipótese de “estoque misto” 
 

Inicialmente, foram realizados testes exatos de diferenciação, comparações 

através dos valores de Fst e Φst, para cada praia de desova e teste do X2 a fim de testar a 

homogeneidade entre estas áreas e o estoque misto presente em Cananéia e comparar os 

referidos índices. 

O teste exato de diferenciação e comparações através de valores de  Fst e Φst 

para cada área foram calculados através do programa Arlequin 3.01(Excoffier, 2005). O 

teste do X2 foi realizado através do programa CHIRXC (Zaykin e Pudovkin, 1993). 

 

3.3.2 Análise de Estoque Misto: Máxima Verossimilhança 

 
Dois métodos foram utilizados para estimar a contribuição relativa de cada área 

de desova para o estoque misto em questão: máxima verossimilhança (ML) e análise 

bayesiana (B). Tais estimativas foram conduzidas a fim de comparar os métodos e a 
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robustez de seus resultados, visto que estes produziram informações discordantes em 

trabalhos anteriores (Bass, 2004). Haplótipos descritos apenas em áreas de alimentação 

foram necessariamente excluídos destas análises, no entanto, por se tratar de haplótipos 

raros acredita-se não provocar impacto nas análises (Naro-Maciel, 2005). 

 Para as análises de máxima verossimilhança (ML) foi utilizado o programa de 

estatística R 2.9.0 (The R Foundation for Statistical Computing, 2009) e, intervalos de 

confiança referentes às estimativas obtidas para cada área de desova foram obtidos 

através do emprego do mesmo programa. 

 

3.3.3 Análise Bayesiana: Many-to-One 

 
A MSA bayesiana foi realizada através do emprego do Programa Bayes (Pella e 

Masuda, 2001) que conduz as análises através da utilização do método de Cadeias de 

Monte Carlo Markov (MCMC) e gera estimativas para as probabilidades de 

contribuição de cada colônia para a área de alimentação estudada. Este método foi 

aplicado através de dois modelos distintos: o primeiro (B1) a partir de probabilidades 

iguais de contribuição para cada colônia de desova e o segundo (B2), a partir de 

probabilidades proporcionais ao tamanho das áreas de desova que contribuem para a 

amostra estudada. Em cada análise, utilizaram-se 20.000 cadeias, sendo a primeira 

metade destas descartada, e as estimativas aqui apresentadas, baseadas apenas na 

segunda metade destas. Para confirmação da convergência entre as cadeias de Monte 

Carlo Markov (MCMC), utilizou-se o diagnóstico de Gelman e Rubin obtido para todas 

as análises através do emprego do programa BAYES (Pella e Masuda, 2001).  

Para verificar os resultados obtidos em B1 foi realizado um teste do X2 através 

do programa CHIRXC (Zaykin e Pudovkin, 1993), onde se calculou o número esperado 

de tartarugas, caso cada colônia contribuisse com a mesma quantidade de indivíduos (nº 

de indivíduos analisados/nº de praias de desova analisadas). Para o teste do X2 realizado 

a partir dos resultados de B2 foram calculados o número esperado de tartarugas de 

acordo com o número de fêmeas anidadoras (nº de fêmeas em cada praia de desova/nº 

total de fêmeas * nº de indivíduos analisados). Estes resultados foram comparados às 

estimativas obtidas em B1 e B2 através de uma regressão linear realizada pelo programa 

Bioestat 3.0 (Ayres, 2003). Foram consideradas como áreas de desova, aquelas que 

contribuiam com ao menos um indivíduo nos resultados obtidos através da MSA (B1 e 
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B2). Para cada teste foram realizadas 10.000 simulações e utilizou-se o nível de 

significância de 0,05%. 

 

3.3.4 Análise Bayesiana: Many-to-Many 

 
A Análise “Many-to-Many” (MM) foi realizada utilizando-se o programa R 

2.9.0 (The R Foundation for Statistical Computing, 2009) implementado através da 

ferramenta Winbugs 1.4.3 (Lunn, 2000). Para esta análise empregaram-se os dados 

obtidos em Cananéia, os outros sítios de alimentação estudados no Atlântico Sul 

Ocidental (Almofala, Ubatuba e Uruguai) e praias de desova estudadas na Base 

Atlântica (MM1). Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Arvoredo foram excluídos 

desta análise por apresentarem números amostrais muito reduzidos.  

A mesma análise foi conduzida a partir de todas as áreas de alimentação e 

desova descritas na literatura para o Oceano Atlântico (MM2; Tabela 07). Os resultados 

foram obtidos a partir de 6 e 10 cadeias de Monte Carlo Markov (MCMC) 

respectivamente. 

O diagnóstico de Gelman e Rubin foi utilizado para confirmar a convergência 

entre cadeias MCMC (Gelman e Rubin, 1992), sendo obtido pelo programa R 2.9.0 

(The R Foundation for Statistical Computing, 2009).  

 

 
Tabela 07. Áreas de desova e de alimentação utilizadas na análise “Many-to-Many”, números amostrais, 

número de haplótipos registrados, diversidade haplotípica e nucleotídica observada em cada região. 

 

Desova N Haplotipos H π Referências 
Flórida 24 6 0.5616 0.001258 Encalada, 1996 

Costa Rica 433 5 0.1627 0.003181 Bjorndal, 2005 
Aves 85 5 0.2091 0.004288 Encalada, 1996 

México 20 7 0.8158 0.005044 Encalada, 1996 
Atol das Rocas 53 7 0.5196 0.002492 Bjorndal, 2006 

Trindade 99 7 0.5034 0.001174 Bjorndal, 2006 
Ascensão 70 10 0.2890 0.00075 Formia, 2007 

Bioko 50 2 0.1837 0.000764 Formia, 2002 
Guiné Bissau 70 1 0 0 Formia, 2002 

São Tomé/Prin. 26 7 0.5380 0.002844 Formia, 2006 
Suriname 15 3 0.2091 0.004288 Encalada, 1996 

      
Alimentação      

Uruguai 114 10 0.6579 0.002363 Caraccio, 2008 

69



Ubatuba 113 10 0.4460 0.002047 Naro-Maciel, 2005 
Almofala 117 13 0.7168 0.007607 Naro-Maciel, 2005 
Cananéia 219 10 0.5393 0.002138 Este trabalho 
Barbados 60 8 0.7734 0.010274 Luke, 2004 
Bahamas 79 6 0.3703 0.006146 Lahanas, 1998 

C. do Norte 106 12 0.7290 0.005274 Bass, 2006 
Flórida 62 6 0.4855 0.003097 Bass & Witzell, 2000 

Nicarágua 60 2 0.1831 0.003806 Bass, 1998 
 

 Com o intuito de avaliar a influência da distância existente entre as praias de 

desova e Cananéia na contribuição de cada uma destas áreas, foi realizada uma 

regressão linear entre as estimativas de contribuição obtidas através de B1 e B2 e a 

distância geográfica, em kilômetros, em relação à área de estudo. A regressão linear foi 

conduzida através do programa Bioestat 3.0 (Ayres, 2003) e as distâncias entre as 

regiões foram calculadas a partir da ferramenta Great Circle Distance dísponível no 

GPS Visualizer do programa Google Earth 4.3®, que fornece a distância geográfica, em 

kilômetros, entre dois pontos, levando-se em conta a superficie esférica do planeta. 

 Cabe ressaltar que, as análises de estoque misto (MSA) e “Many-to-Many” 

descritas neste capítulos foram realizadas no Sackler Institute for Comparative 

Genomics do American Museum of Natural History, NY, durante estágio realizado sob 

a orientação da Profa. Dra. Eugenia Naro-Maciel. 

 

3.4 Resultados 

3.4.1 Testando a hipótese de “estoque misto” 

 
 A comparação realizada entre Cananéia e as praias de desova que 

potencialmente contribuem para seu estoque rejeitou a homogeneidade entre estas, 

através do teste exato de diferenciação (p = 0.000; α = 0.05%), teste do X2 e através da 

comparação par a par entre estimativas de Fst e Φst para cada área de desova. (Tabela 

08).   

Estes resultados também indicaram não haver diferença entre as colônias de Atol 

das Rocas e Fernando de Noronha e, Ilhas Aves e Suriname, e por este motivo, aliado à 

proximidade geográfica exibida entre estas, tais amostras foram agrupadas para a 

realização das análises seguintes, assim como para São Tomé e Príncipe. 

70



 

71



3.4.2 Análise de Estoque Misto: ML e Bayes 
 
 A MSA conduzida através do método da máxima verossimilhança (ML) e os 

intervalos de confiança, construídos através do método de bootstrapping com 

reamostragem de 1.000 vezes  estão na Figura 12.  

 
Figura 12. Estimativas de contribuição (método ML) de cada área de desova (círculos) para a população 

de Cananéia e seus respectivos intervalos de confiança (retas). (Fl:Flórida, CR:Costa Rica, IA: Ilhas Aves 

e Suriname, Mx: México, AR: Atol das Rocas e Fernando de Noronha, IT: Ilha de Trindade, As: Ilhas 

Ascensão, BK: Bioko, GB: Guiné Bissau, ST: São Tomé e Principe, Sn: Suriname.  

 

3.4.3 Análise Bayesiana: Many-to-one 
 

Os resultados de MSA realizada através do programa Bayes (B1) para 

probabilidades de contribuições iguais provenientes de cada praia de desova estão 

descritos na Tabela 09, e aqueles referentes às probabilidades de contribuição 

proporcionais ao número de fêmeas (B2), na Tabela 10. 

 
Tabela 09. Estimativas de contribuição de cada estoque para a região de Cananéia, a partir de 

probabilidades iguais de contribuição (B1) obtidos a partir de 20.000 MCMC, valores dos limites inferior 

(2,5%) e superior do intervalo de confiança (95%) e o diagnóstico de Gelman e Rubin para cada 

estimativa (GR). 
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Estoque B1 D. Padrão 2,5% 97,5% GR 
Flórida 0.0015 0.0033 0 0.0115 1.00 

Costa Rica 0.0023 0.0041 0 0.0143 1.00 
I.Aves/Suriname 0.2711 0.0321 0.2109 0.3361 1.00 

México 0.0013 0.0033 0 0.0112 1.00 
Atol/F. Noronha 0.0048 0.0147 0 0.0481 1.00 

Trindade 0.0416 0.0396 0 0.1436 1.00 
Ascensão 0.5190 0.1346 0.2329 0.7167 1.01 

Bioko 0.0466 0.0867 0 0.3151 1.02 
Guiné Bissau 0.0792 0.1122 0 0.3645 1.01 

S. Tomé/Princ. 0.0326 0.0372 0 0.1304 1.00 
 

 
Tabela 10. Estimativas de contribuição de cada estoque para a região de Cananéia, a partir de 

probabilidades proporcionais ao número de fêmeas registradas para cada área de desova (B2), obtidos a 

partir de 20.000 MCMC, valores dos limites inferior (2,5%) e superior do intervalo de confiança (95%) e 

o diagnóstico de Gelman e Rubin para cada estimativa (GR). 

 

Estoque B2 D. Padrão 2,5% 97,5% GR 
Flórida 0.0004 0.0017 0 0.0052 1.00 

Costa Rica 0.0074 0.0063 0.0002 0.0233 1.00 
I.Aves/Suriname 0.2757 0.0322 0.2159 0.3412 1.00 

México 0.0006 0.0022 0 0.0076 1.00 
Atol/F. Noronha 0.0001 0.0016 0 0 1.07 

Trindade 0.0383 0.0388 0 0.1361 1.01 
Ascensão 0.5722 0.1442 0.2378 0.7448 1.01 

Bioko 0.023 0.0779 0 0.3136 1.11 
Guiné Bissau 0.0762 0.1209 0 0.3921 1.02 

S. Tomé/Princ. 0.0056 0.0206 0 0.0697 1.06 
 

Em todas as análises os valores obtidos através do diagnóstico de Gelman e 

Rubin variaram entre 1.00 e 1.11, sendo inferiores a 1.2 e, portanto, indicando a 

convergência entre cada cadeia para a obtenção das probabilidades a posteriori, como 

recomendado por Pella e Masuda (2001). Os resultados obtidos em B1 e B2 

apresentaram-se altamente correlacionados (Fig. 13). 
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Figura 13. Regressão linear entre os resultados obtidos a partir das análises B1 e B2. (r2 = 0.9013; p = 

0.000). 

  

Os principais estoques contribuintes, nas três análises conduzidas formam as 

Ilhas Ascensão e Ilhas Aves/Suriname. Para as outras colônias, observou-se 

discordância entre os dados obtidos pelos diferentes métodos. Os resultados da ML 

indicam seis contribuintes entre os dez potenciais estoques testados enquanto que em B1 

e B2, os resultados indicaram que os dez estoques testados contribuíram ao menos com 

um indivíduo para o estoque misto de Cananéia. 

Os intervalos de confiança maiores foram encontrados na análise ML enquanto 

que os menores foram calculados pelo método B2, ou seja, levando-se em conta o 

número de fêmeas existente em cada praia de desova.  

A relação entre a distância geográfica das áreas de desova ao sítio de 

alimentação analisado e as estimativas de contribuição gerada pelas análises bayesianas 

B1 e B2  não foram significativas (B1: r2 = 0, p = 0.52 e B2: r2 = 0, p = 0.56; Fig. 14). 
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A                 B    

Figura 14. Regressão linear conduzida a partir das estimativas de B1 (A) e B2 (B) e a distância 

geográfica existente entre as praias de desova e a região de Cananéia.  

  

3.4.4 Análise Bayesiana: Many-to-Many 

 
O método “Many-to-Many” conduzido entre as áreas de alimentação do 

Atlântico Sul Ocidental (MM1) gerou os resultados descritos na Figura 12, com 10.000 

iterações necessárias para atingir valores do diagnóstico de Gelman e Rubin inferiores a 

1.2. Observa-se o mesmo perfil de contribuição a partir das áreas de desova para os 

sítios de forrageio analisados, com exceção de Almofala que mostra maior variabilidade 

genética. 

  O mesmo método foi aplicado para todas as áreas de alimentação e praias de 

desova estudadas no Oceano Atlântico (MM2; Fig. 15). Esta análise foi realizada a 

partir de 10.000 iterações, necessárias para atingir a convergência entre as cadeias. 

Nesta análise observou-se a nítida diferença entre as áreas de alimentação, de acordo 

com sua localização geográfica. Bahamas e Nicarágua mostram-se menos diversas 

exibindo um perfil bastante semelhante à colônia de Costa Rica sendo esta, seu estoque 

predominante. Áreas de alimentação localizadas na costa dos Estados Unidos exibem 

também constribuições semelhantes embora em frequências distintas. Para Carolina do 

Norte observou-se México, Costa Rica e Flórida como principais estoques enquanto que 

para Flórida, uma contribuição muito superior proveniente da Costa Rica, seguida de 

México e Flórida foram registradas. 

Sítios de alimentação situados no Golfo da Guiné e em Corisco foram os mais 

diversos, tendo como principais colônias contribuintes as Ilhas Ascensão, seguida de 

Bioko, Guiné Bissau e São Tomé/Príncipe. 
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Barbados apresenta como maior contribuinte a Costa Rica, porém contribuições 

significativa são provenientes de Aves/Suriname, Ilhas Ascensão, Trindade e México. 

Cabe ressaltar ainda a composição do estoque encontrado em Atol das 

Rocas/Fernando de Noronha que recebem predominantemente animais de Ascensão, 

conforme esperado, porém as contribuições de Trindade e Ilha Aves/Suriname foram 

expressivas, ainda que seu número amostral não seja suficiente para corroborar tais 

resultados. 
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3.5 Discussão 
  

 A hipótese de estoque misto foi confirmada para a região de Cananéia e permitiu 

que análises fossem conduzidas através de três diferentes métodos a fim de 

compreender a importância do referido estoque tanto para as populações de Chelonia 

mydas presentes no Atlântico Sul Ocidental como para esta espécie. Por se tratar de 

dados de mesma natureza que àqueles descritos no capítulo anterior (haplótipos 

distintos por pequeno número de substituições e populações distinguíveis por 

frequências haplótípicas) acreditamos que as estimativas de Fst fornecem índices mais 

realísticos e, por este motivo, mais adequado para descrever a relação entre a população 

presente em Cananéia e aqueles estoques descritos para as áreas de desova. 

 

 

3.5.1 Análise de Estoque Misto – Método da máxima verossimilhança 

 
A MSA conduzida através do método da máxima verossimilhança não gerou 

estimativas acuradas por apresentar intervalos de confiança extremamente amplos. A 

máxima verossimilhança (ML) procura encontrar uma estimativa dada a hipótese que 

maximize a verossimilhança dos dados observados. Este método assume as frequências 

observadas para cada área de desova como verdadeiras; deste modo, cada uma delas é 

representada exatamente como a amostra utilizada nesta análise e isto pode torná-lo 

tendencioso, visto que contribuições de estoques abundantes são subestimadas enquanto 

aquelas, provenientes de estoques mais raros ou mesmo ausentes são superestimadas 

(Pella & Masuda, 2001).Este é o caso das populações de tartarugas marinhas, que 

geralmente são formadas por poucos haplótipos em grandes proporções e inúmeros 

haplótipos raros, sendo registrados, muitas vezes, apenas uma única vez, como é o caso 

do CM-01 e CM-24 em nossa amostra. 

 Através das análises qualitativas descritas no capítulo 2 desta tese e dados de 

telemetria provenientes da literatura (Luschi, 1998; Avens, 2004), esperava-se que as 

Ilhas Ascensão, que contribuiu com 63% deste estoque misto, fossem a principal área de 

desova a contribuir com o estoque de Cananéia. O mesmo pode ser dito a respeito da 

contribuição do estoque proveniente de Ilhas Aves/Suriname em segunda posição, 
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contribuindo com 26% do estoque, devido à alta porcentagem de indivíduos registrados 

com o haplótipo CM-05. Estudos de marcação e recaptura e telemetria indicam que este 

estoque contribui com cerca de 13% dos animais registrados em Ubatuba (Naro-Maciel, 

2007) contudo não  houve registros de conectividade, baseados em dados de marcação e 

recaptura ou provenientes de experimentos de telemetria, entre este estoque e a região 

de Cananéia. A continuação destas pesquisas, a longo prazo, se faz necessária para a 

confirmação dos resultados obtidos. 

Da mesma maneira que em ML, os resultados obtidos através das análises 

bayesianas, a partir de probabilidades iguais de contribuição (B1) indicam as Ilhas 

Ascensão e Ilhas Aves/Suriname como principais contribuintes, seguido das colônias 

africanas e a Ilha de Trindade, que apresentaram contribuições em proporções 

reduzidas.  

 Trabalhos anteriores em áreas de alimentação na costa brasileira (Naro-Maciel, 

2007) e uruguaia (Caracio, 2008) não revelaram contribuições significativas 

provenientes do estoque de Trindade e este resultado é controverso, por se tratar da 

principal área de desova de Chelonia mydas presente em águas brasileiras, recebendo 

cerca de 3.000 fêmeas para desova, a cada estação reprodutiva (Seminoff, 2002). O 

destino da maioria dos filhotes provenientes de Trindade ainda permanece 

desconhecido. 

 

3.5.2 Análise Bayesiana: Many-to-one 

 
 A análise bayesiana atribui a cada parâmetro uma distribuição de probabilidades 

e um intervalo de confiança simulados através de Cadeias de Monte Carlo Markov 

(MCMC). Tal método permite ainda, a incorporação de informações a priori sobre a 

população em estudo. Parâmetros biológicos, como o tamanho das populações de 

desova, podem ser incorporados à análise aumentando assim a precisão dos resultados 

(Okuyama e Bolker, 2005) e permitindo uma visão mais realista sob o ponto de vista 

biológico (Bass, 2006).  

Os intervalos de confiança exibidos por B1 mostraram-se razoáveis, a partir de 

análises conduzidas com 20.000 cadeias. Este método, pressupõe que todos os 

potenciais estoques contribuem com a mesma probabilidade, indiferente a qualquer 

outro parâmetro e isto torna seus resultados bastante conservadores. 
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 Por fim, B2, conduzida levando-se em conta a influência do tamanho de cada 

colônia de desova apresentou resultados bastante similares a B1. Da mesma forma que 

em B1, as análises com 20.000 cadeias geraram a diminuição dos intervalos de 

confiança, razão pela qual, estes foram os resultados aqui apresentados. Todas as 

estimativas de B1 e B2 resultaram em diagnósticos de Gelman e Rubin inferiores a 1.2. 

Estes valores nos indicam a convergência por comparar a variação dentro de uma única 

cadeia à variação total entre todas as cadeias (Bass, 2006). 

 Ao compararmos B1 e B2, de maneira geral observou-se menores IC em B2. A 

incorporação de qualquer infomação biológica a priori, tende a produzir resultados mais 

próximos à realidade biológica da espécie em questão, e isto foi observado neste 

trabalho. Por este motivo, acreditamos que as estimativas mais precisas e que portanto, 

poderiam contribuir de forma mais efetiva para o entendimento da composição do 

estoque misto de Cananéia são aquelas produzidas através do Método Bayesiano, 

segundo contribuições proporcionais ao tamanho das colônias de desova (B2). A 

incorporação de outros dados ecológicos às análises pode aumentar a confiabilidade dos 

resultados. 

 Em relação a distância geográfica existente entre as colônias e áreas de 

alimentação, esta não revelou qualquer relação entre as estimativas de contribuição (B1 

e B2), assim como este não foi um parâmetro determinante na composição da área de 

alimentação de Barbados (Luke, 2004). Entretanto, Bass e Witzell (2000) demonstraram 

contribuições maiores das colônias adjacentes em detrimento daquelas  mais distantes. 

Por não ser possível incorporar os dados de distância às análises conduzidas pelo 

programa Bayes, estes resultados foram produzidos apenas através de uma regressão 

linear simples, o que não indica necessariamente a distância percorrida pelos animais 

(Naro-Maciel, 2007). Esta discordância encontrada entre os diversos trabalhos citados 

pode ser solucionada com o aumento da capacidade de incorporar dados ecológicos a 

priori, à medida que este e outros programas de análises genéticas vão sendo 

aperfeiçoados e maior quantidade de dados genéticos forem produzidos. 

 

3.5.3 Análise Bayesiana: Many-to-Many 

 
 Os resultados obtidos em MM1 indicam as Ilhas Ascensão como principal área 

de desova contribuinte para as áreas analisadas. Ubatuba, Cananéia e Uruguai mostram 
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resultados bastante similares, enquanto que o estoque misto de Almofala se mostra mais 

diverso. Este resultado corrobora aqueles apresentados em relação à diversidade 

nucleotídica e haplotípica no capítulo 2 desta tese. Almofala ocupa uma posição 

estratégica recebendo juvenis provenientes de praias de desova do Atlântico Norte e 

Sul, enquanto que Ubatuba, Cananéia e Uruguai apresentam estoques formados, quase 

que em totalidade, por haplótipos do Atlântico Sul. De acordo com a localização 

geográfica destes sítios e a partir de dados de marcação e recaptura (Projeto Tamar, 

dados não publicados) acreditamos que tais regiões compõem um corredor migratório 

importante para as tartarugas provenientes das áreas de desova do Atlantico Sul. 

Segundo esta hipótese, tais regiões funcionariam como provedoras de recursos 

energéticos e regiões de descanso para estes animais durante seus movimentos 

migratórios. A equipe organizadora da ASO (reunião de especialistas em tartarugas 

marinhas do Atlântico Sul Ocidental, que engloba pesquisadores que atuam na costa 

brasileira, uruguaia e argentina) trabalha atualmente na elaboração de um documento 

que concretize a formação de áreas protegidas marinhas integradas nestes três países a 

fim de proteger este corredor e permitir o reestabelecimento das populações que se 

utilizam destas áreas para reprodução, alimentação e desenvolvimento. 

Em MM2, os resultados apresentados para Bahamas mostraram-se coincidentes 

àqueles descritos por Bass (2006), usando ML e Análise Bayesiana (Many-to-One), 

sendo uma área de alimentação primariamente composta por tartarugas provenientes da 

Costa Rica exibindo uma baixa diversidade haplotípica. Há indicações de outras 

contribuições porém estas são bastante reduzidas. Nicarágua é a única área de 

alimentação composta por adultos (Bass, 2006) e pelos resultados aqui demonstrados, 

parece ser composta quase que em sua totalidade por indivíduos provenientes da área de 

desova adjacente, ou seja, a Costa Rica. Isto indica um comportamento distinto nos 

animais desta faixa etária em detrimento dos outros sítios compostos por juvenis. 

Em relação a influência das correntes marinhas no recrutamento de juvenis para 

o ambiente nerítico este pode ser um parâmetro importante no entendimento da 

composição dos estoques (Luke, 2004), porém os métodos e testes estatísticos existentes 

atualmente ainda são incapazes de incorporá-los às análises aqui apresentadas. 
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 Inúmeros autores têm sugerido a grande importância das correntes no ciclo de 

vida das tartarugas marinhas (Luke, 2004, Bass, 2006, Naro-Maciel, 2007). A alta 

diversidade registrada em Barbados é atribuída aos diversos sistemas de correntes que 

atuam nesta região: Norte Equatorial, Sul Equatorial e a Corrente das Guianas (Luke, 

2004). Estes sistemas são altamente complexos apresentando variações temporais e 

sazonais. Somente dados obtidos a longo prazo, podem permitir aos pesquisadores 

entender melhor as complexas interações entre padrões de correntes e tamanhos 

populacionais, parâmetro que também sofre flutuações, no recrutamento de animais para 

áreas de alimentação.  

 O comportamento ds tartarugas marinhas é outro fator que não pode ser 

negligenciado. Enquanto Caretta caretta exibe a tendência de utilizar sítios de 

alimentação adjacentes às praias de desova, o mesmo não se aplica a Chelonia mydas. 

Bass, (2006) sugere que o recrutamento de juvenis em habitats de alimentação é 

resultante da interação entre as correntes oceânicas e eventos de colonização que 

ocorreram no passado, que assim modelaram a distribuição de áreas de desova e, em 

menor rigor, as áreas de alimentação. 

 No presente trabalho, as correntes oceânicas desempenham um papel bastante 

evidenciado pela contribuição proporcionalmente aumentada de animais provenientes 

de Ascensão. Hipoteticamente os filhotes seriam trazidos desta ilha, para a costa 

brasileira por ação da Corrente Norte Equatorial (Figura 15) porém um conhecimento 

mais refinado do sistema de correntes que banha a região de Cananéia, assim como a 

atuação de outros fatores sinergisticamente se fazem necessários para o completo 

entendimento deste padrão de recrutamento. 

Por incorporar toda a informação possível da metapopulação formada por todas 

as populações analisadas em conjunto, nas estimativas de movimento, MM refina 

aqueles resultados gerados pela MSA, centralizada apenas em uma área de alimentação. 

 A estabilidade temporal destes dados permanece desconhecida e a continuidade 

das amostragens, nas diferentes colônias e áreas de alimentação possibilitará sua 

verificação. Fêmeas em idade reprodutiva visitam áreas de desova em ciclos de dois a 

três anos e nenhum padrão similar foi encontrado para descrever a frequência destes 

animais em áreas de forrageio. Bass, 2004 não encontrou diferenças significativas 

analisando áreas de alimentação de tartarugas cabeçudas na Carolina do Norte, durante 

três anos consecutivos. No presente trabalho, verificamos haver diferença na 
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composição haplotípica entre os quatro anos de amostragem. Uma possível flutuação 

nesta composição, entre os diferentes anos permanece incerta, sendo necessário um 

período de amostragem mais longo a fim de confirmar esta hipótese. 

Os resultados indicam claramente a importância da região estudada, que aliada 

às demais áreas de alimentação localizadas no Atlântico Sul Ocidental respondem pelo 

conteúdo energético que mantém as colônias de Ilhas Ascensão e Ilhas Aves/Suriname. 

Além disto, ainda que em proporções reduzidas, recebem animais das colônias 

localizadas em águas brasileiras e africanas, contribuindo também para a manutenção 

destas populações. 

O aprofundamento do conhecimento e a manutenção destas regiões ainda pouco 

compreendidas (Bowen, 2007) são fundamentais para a preservação dos estoques 

populacionais e para o aumento das populações, visto que são responsáveis pela 

nutrição e desenvolvimento de juvenis e subadultos, participando deste modo da 

manutenção das colônias de desova dispersas no Oceano Atlântico. 

As tartarugas marinhas foram descritas como importantes transportadores de 

recursos energéticos entre os ecossistemas marinho e costeiro, utilizando-se dos 

recursos obtidos nestas regiões que, são posteriormente depositados em áreas de desova 

sob a forma de ninhos, que darão origem aos seus descendentes (Bjorndal, 2000). No 

caso de Cananéia, estes animais, em sua fase juvenil fazem uso de recursos alimentares 

de sua preferência, que ocorrem em abundância em bancos de algas e agiospermas 

marinhas, conhecidos como “pasto marinho”, para seu crescimento e desenvolvimento. 

Deste modo a região tem papel crucial no ciclo de vida destes animais e na manutenção 

de suas populações no Atlântico Sul Ocidental. 
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Capítulo 4 
 

4.1 A utilização de dados moleculares na elaboração de planos de manejo e 

conservação 

4.1 Introdução 

 
Um dos problemas fundamentais que os biólogos enfrentam quando prestam 

aconselhamento a gestores ambientais é a forma de caracterizar determinados aspectos 

biológicos, levando em conta incertezas e estimativas de erros e a falta de conhecimento 

relacionados a espécie e trabalho desenvolvidos (Harwood, 2000). 

O completo entendimento sobre uma espécie ameaçada é essencial na construção 

de estratégias que efetivamente contribuam para a sua conservação. O status 

taxonômico, sua área de distribuição e determinados aspectos demográficos e 

ecológicos são fundamentais na elaboração de propostas que contribuam para a 

manutenção das espécies ameaçadas. O escasso conhecimento acerca destes temas pode 

levar a erros que, em lugar de contribuir para a sua preservação, comprometem 

seriamente o futuro da espécie estudada. 

 O status taxonômico ainda é incompletamente resolvido para inúmeros 

organismos, particularmente entre plantas inferiores e invertebrados, mas também se 

aplica a animais de grande porte, como por exemplo veados e lobos (Frankham, 2004). 

Decisões erradas podem ser tomadas quando determinada espécie está incorretamente 

classificada e isto inclui ser negligenciada em detrimento de outras que não sofrem 

ameaça, ou mesmo de híbridos, causando o direcionamento de recursos econômicos, 

muitas vezes escassos, para a proteção de espécies que não estão ameaçadas. 

 Algumas descrições de espécies baseiam-se unicamente na distribuição 

geográfica de um pequeno número de traços morfológicos, cuja base genética é ainda 

desconhecida (Ward, 2000). As girafas atuais são um exemplo bastante claro disto. 

Giraffa camelopardalis era considerada a única espécie existente de girafa até 

recentemente, quando Brown, (2007) analisou sequências de DNA mitocondrial e loci 

de microssatélites nucleares que revelaram a existência de seis linhagens distintas com 

pouca evidência de acasalamento entre elas. Algumas destas linhagens parecem se 

manter separadamente das outras, na ausência de barreiras ao fluxo gênico, por 
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diferenças em seus períodos reprodutivos ou pela escolha de parceiros através de 

diferentes padrões de pelagem. 

 Decisões em manejo, que assumem certas probabilidades sabidamente incertas 

como exatas, podem acarretar resultados inesperados ou mesmo indesejáveis. Maguirre 

(1987) ao analisar as populações do rinoceronte de Sumatra Dicerorhinus sumatrensis, 

espécie listada como criticamente ameaçada de extinção, propôs três opções de manejo: 

reprodução em cativeiro, translocação de indivíduos e a formação de uma nova reserva. 

Entretanto, não conseguiu atingir os resultados almejados, ou seja, aumentar o número 

de indivíduos nas populações manejadas, por não levar em conta uma série de fatores 

como a perda de habitat, incidentes demográficos, doenças e a caça, que ainda é a 

principal ameaça sofrida por esta espécie (Regan, 2005). Ao aplicar informações obtidas 

através de estudos, em ações conservacionistas é crucial levar em conta as incertezas 

que encontramos em alguns parâmetros, pois estas podem ter um efeito substancial 

sobre os resultados esperados. 

  

4.1.2 A manutenção da diversidade genética  

 
A preservação da diversidade genética se tornou o objetivo da maioria dos 

programas de conservação e conhecer a diversidade dentro e entre as populações 

naturais é o primeiro passo (Bekessy, 2002). O entendimento de como a variação 

genética de uma espécie está distribuída é essencial à sua conservação. Atualmente, o 

conhecimento da estruturação genética é entendido como uma etapa fundamental para a 

realização de programas conservacionistas. A identificação de unidades de manejo 

(MU) ou unidades significativamente evolutivas (ESU) podem se basear em dados 

moleculares, como por exemplo na divergência das frequências alélicas de um locus 

nuclear ou mitocondrial (Moritz, 1994), indicando áreas ou populações de maior ou 

menor relevância na preservação dos táxons em estudo, permitindo assim o 

desenvolvimento de estratégias efetivas de conservação. A determinação da diversidade 

genética e da estrutura de populações naturais também é fundamental para o 

estabelecimento de normas de exploração econômica racional, ao se tratar de espécies 

de interesse comercial. 

 A consevação de espécies depende da manutenção de sua diversidade no habitat 

(in situ) e de reservas genéticas (ex situ), como por exemplo animais em cativeiros ou, 
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no caso de plantas, os bancos de germoplasma (Cavallari, 2004). Tais reservas devem 

ser consideradas parte importante das estratégias conservacionistas, dado o ritmo 

acelerado de destruição de diversos habitats, provocados por uma grande variedade de 

atividades antrópicas. 

 Um dos objetivos básicos da  preservação in situ é a manutenção de 

variabilidade suficiente para possibilitar a evolução contínua em ecossistemas, sendo 

que o maior número possível de individuos deve ser mantido, abrangendo diversas 

localidades geográficas e toda amplitude ecológica da espécie. Dado ao grau avançado 

de perturbação e destruição de alguns habitats naturais, esta tarefa nem sempre é 

possível, levando os pesquisadores a buscarem estratégias que efetivamente contribuam 

para a manutenção de uma determinada espécie, ainda que sua variabilidade esteja 

comprometida. O cruzamento com espécies próximas é uma estratégia, por vezes 

utilizada, a fim de aumentar a variabilidade de uma espécie, porém deve ser executada 

com muito cuidado, havendo necessariamente uma avaliação preliminar, com base 

experimental, a fim de assegurar que os híbridos sejam viáveis e férteis antes de sua 

implementação (Frankham, 2004). 

 A manutenção de espécies em cativeiro, muitas vezes é a única alternativa para 

espécies que tem seu habitat natural destruído (Frankham, 2004) e durante os últimos 20 

anos os parques zoológicos, principais centros de reprodução em cativeiro, têm alterado 

profundamente sua visão a respeito dos animais, voltando sua atenção para o 

estabelecimento de programas de conservação através da reprodução em cativeiro 

(Ballou e Foose,1996). A análise de pedigrees, o histórico de cada indivíduo, 

experimento de cruzamento e o monitoramento da saúde dos animais em cativeiro são 

coletados e mantidos em um banco de dados que pode ser acessado por parques 

zoológicos do mundo inteiro (Frankham, 2004). 

 A reintrodução de espécies mantidas em cativeiro requer diversas fases como o 

exame das populações selvagens, a fim de confirmar a necessidade de reintrodução, a 

criação e manutenção de populações saudáveis e em tamanho adequado para 

reintrodução (Frankham, 2002). Durante todo o processo, análises genéticas são 

essenciais para monitorar a viabilidade e, após a reintrodução, recomenda-se o 

monitoramento genético da população selvagem, com o intuito de verificar se os 

resultados foram alcançados.  Alguns programas de reintrodução, como por exemplo da 

espécie arbustiva Zieira prostata foram abandonados após as primeiras análises que 

88



indicaram que a espécie mantida em cativeiro era distinta daquela que deveria ser 

recuperada na natureza (Hogbin,2000). 

 Felinos, ursos, elefantes, rinocerontes, papagaios e baleias são alguns exemplos 

de animais-alvo de caça e comércio ilegal e técnicas moleculares também contribuem 

para a conservação destas espécies, por elucidar alguns de seus aspectos biológicos. 

Análise de DNA mitocondrial de amostras de carne de baleia, encontrada nos mercados 

japoneses e coreanos indicaram não serem proveniente da espécie Minke, a única em 

que a caça ainda é permitida e sim de baleias azul, jubarte e bryde. Além disto, foram 

detectadas em tais amostras, carne de golfinho e cavalo o que indica que, não apenas o 

comércio ilegal existe, mas também que seus consumidores muitas vezes são 

ludibriados (Dizon, 2000). 

Definir unidades de manejo com base unicamente em parâmetros genéticos pode 

facilmente levar a decisões incorretas de manejo. A genética da conservação é bem 

aplicada quando a análise de seus dados facilita a tomada de decisão quanto ao futuro 

das espécies. 

No presente trabalho, pretendeu-se utilizar as informações obtidas através da 

análise populacional de tartarugas verdes, realizada em Cananéia, de forma a corroborar 

a necessidade de preservação desta região, contribuindo para a complementação do 

plano de manejo existente para o Parque Estadual Ilha do Cardoso e na elaboração de 

outros planos de manejo para a região, incluindo além destes, diversos outros 

parâmetros biológicos e ecológicos já conhecidos no intuito de manter a região o mais 

intacta possível.   

 

4.2 Objetivos 

 
 Com base nos dados moleculares a nas informações biológicas obtidos ao longo 

deste estudo, tivemos como objetivos: 

• Aplicar os resultados das análises genéticas aqui realizadas, de forma 

prática, contribuindo na proposta de um plano de manejo para a região de Cananéia; 

• Utilizar os resultados obtidos neste trabalho para corroborar a 

necessidade de conservação da região estudada, implementando, entre outros, o 

plano de manejo existente para o Parque Estadual Ilha do Cardoso. 
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• Discutir o papel dos dados moleculares e suas aplicações práticas, aliado 

a outros parâmetros biológicos, na preservação de espécies ameaçadas. 

 

4.3 Metodologia 

 
 Um plano de manejo é um projeto dinâmico que determina o zoneamento de 

uma unidade de conservação (IBAMA, 2009). A região de Cananéia é constituída por 

um mosaico de áreas protegidas abrangendo várias Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs) e Estações Ecológicas, sendo declarada pela UNESCO como Reserva da 

Biosfera em 1991 e inscrita como Patrimônio Mundial Natural em 1999 (UNESCO, 

2009; IBAMA, 2009). Toda esta região compõe parte de um corredor migratório para a 

espécie Chelonia mydas (Caraccio, 2008), que utiliza esta região tanto para alimentação 

e desenvolvimento, como para abrigo, durante sua fase juvenil (Bondioli, 2008). 

 Entre estas APAs, destaca-se o Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC), criado 

pelo Decreto nº 40.319 de 03/07/1962, que abrange uma área de 15.100 hectares, onde 

são encontrados todos os tipos de vegetação da Mata Atlântica costeira (74% da área 

total do Parque) que proporcionam uma variedade extraordinária de ambientes e uma 

alta diversidade biológica. O PEIC integra o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-

Cananéia-Paranaguá, que se estende pelo litoral desde Peruíbe (SP) até Paranaguá (PR) 

(MAPA). É considerado um dos maiores criadouros de espécies marinhas do Atlântico 

sul, sendo prioritária a sua conservação (IUCN, 1984).   

 As praias, os costões rochosos e as dunas podem ser vistos na face da ilha que 

recebe as águas do oceano e os manguezais se formam no Canal do Ararapira e na Baía 

de Trapandé, na face ocidental da ilha. Além disso, uma extensa restinga cobre a maior 

parte da planície litorânea da Ilha. 

Existem seis comunidades caiçaras no Parque. Com forte influência cultural 

indígena, desenvolveram um apurado conhecimento da natureza. São formadas em sua 

maioria por pescadores que, atualmente, têm o turismo como fonte substancial de renda 

(Diegues, 2001).  

São encontrados numerosos sambaquis (Calippo, 2004), ruínas da ocupação 

humana a partir do período colonial e um marco do tratado de Tordesilhas, que também 

indicam a grande importância histórica deste Parque. 
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A elaboração do plano de manejo do PEIC teve início em 1997, adotando o 

modelo de processo participativo no qual as comunidades envolvidas, instituições 

governamentais e não governamentais que atuam no Parque puderam participar 

ativamente. Além disto, informações técnico-científicas produzidas foram levantadas e 

sistematizadas. Em 1998 formalizou-se a primeira fase deste plano de manejo 

denominada Plano de Gestão Ambiental (PGA, 1998). Sua finalização e aprovação deu-

se apenas em 2001, através do monitoramento e avaliação da primeira fase (PGA), de 

discussões realizadas através de oficinas e levantamento de dados primários 

complementares (Campolim, 2008). 

 Visando sustentar uma proposta de preservação da população de tartarugas 

verdes juvenis existentes em Cananéia, propôs-se a implementação do plano de manejo 

do Parque Estadual Ilha do Cardoso com os dados genéticos e ecológicos, obtidos neste 

estudo. Pretendeu-se também, contribuir na elaboração de novos planos para proteção 

de áreas mais extensas desta região com o intuito de mantê-la o mais intacta possível, 

preservando não somente a grande biodiversidade ali existente, mas também um habitat 

saudável para estes animais ameaçados de extinção. 

 

4.4 Resultados 

 
A partir dos dados obtidos nesta tese (capítulo 2 e 3) reunimos e sintetizamos as 

informações genéticas e biológicas que apoiassem a necessidade de preservação da 

região estudada de forma a ser possível anexá-las ao plano de manejo da Ilha do 

Cardoso a fim de que, além da proibição de caça e coleta destes animais (Portaria n° 

n.005/1986 – SUDEPE, válida para todo território brasileiro), esta região fosse 

considerada como prioritária para a preservação de tartarugas verdes no Brasil.  

As informações incluídas foram: 

• A caracterização da região como área de alimentação para juvenis de Chelonia 

mydas, além da comprovação de receber as outras cinco espécies de tartarugas 

marinhas que ocorrem na costa brasileira (Bondioli, 2008). 

• A confirmação da heterogeneidade genética desta região, sendo significativamente 

distinta de todas as áreas de alimentação e de desova analisadas no Oceano Atlântico 

e, portanto, a necessidade de sua preservação. 
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• A comprovação genética de que a região recebe a visita de tartarugas marinhas 

provenientes de pelo menos seis áreas de desova distintas, caracterizando assim um 

estoque misto na região. 

•  Seus índices de diversidade haplotípica e nucleotídica (0.5393 e 0.002138, 

respectivamente) são similares àqueles apresentados por áreas de alimentação 

estudadas no Oceano Atlântico. 

• A diferenciação genética encontrada entre as amostras anuais. 

• Os dados de captura e recaptura, que indicam a permanência destes animais na 

região por pelo menos 17 meses, além de indicar que esta região compõe parte do 

corredor migratório utilizado por estes animais, no Atlântico Sul Ocidental. 

• Os registros, embora escassos, de animais adultos na região. 

• A presença de animais acometidos por fibropapilomatose, sua permanência e o 

rápido desenvolvimento da doença, durante a estadia do animal em Cananéia 

(Bondioli, 2007). 

• A conectividade e interligação entre Cananéia e outras áreas de alimentação e 

desova presentes no Atlântico Sul Ocidental, verificada nas análises “Many-toMany” 

realizadas. 

 

4.5 Discussão 
 

 Devido ao modelo adotado para a elaboração do plano de manejo do Parque, que 

permitiu a participação de todos os envolvidos em atividades desenvolvidas na Ilha do 

Cardoso (moradores, pescadores, entidades governamentais e não governamentais e 

pesquisadores), e ao seu processo dinâmico de elaboração e estruturação, que 

proporciona uma renovação contínua, tornou-se possível a inclusão de novas 

informações sendo os dados aqui apresentados, aplicados de forma direta a preservação 

destes animais. Ao passar por atualizações contínuas, este instrumento de proteção 

fornece subsídios que contribuem, de maneira direta para a preservação das tartarugas 

verdes na região.  

O Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá (que inclui a 

Ilha do Cardoso e Ilha Comprida) provém recursos energéticos para diversas colônias, 

além de ser utilizado pelos animais, para seu desenvolvimento, como indicam os dados 

de marcação e recaptura, sendo assim de grande importância na manutenção das 
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populações de tartarugas verdes, não apenas em águas brasileiras, mas no 

Atlântico Sul Ocidental. 

De acordo com a classificação proposta por Moritz (1994), esta região poderia 

ser identificada e tratada como MU (unidade de manejo), uma vez que representa uma 

unidade populacional que exibe diferenciação genética significante em relação a todas 

as outras áreas analisadas. 

Em relação à diferença encontrada entre as amostras anuais, esta pode indicar 

uma flutuação na variabilidade genética deste estoque misto e que esta, pode ser ainda 

maior que a registrada no presente trabalho. 

Os dados obtidos através das MSA e MM demonstram que tais regiões 

apresentam-se profundamente interligadas, dependendo umas das outras para o 

equilíbrio de populações saudáveis necessitando de atenção, visto o grau atual de 

ameaça que sofre. A importância da incorporação de parâmetros ecológicos durante as 

análises genéticas e informações biológicas de qualquer outra natureza que contribuam 

ao entendimento da dinâmica populacional da região são imprescindíveis para que estes 

dados sejam validados e tenham utilidade e aplicação direta na proteção das tartarugas 

marinhas. 

Todas estas informações serão futuramente aplicadas, do mesmo modo, no plano 

de manejo da APA de Ilha Comprida, cujo conselho gestor está atualmente sendo 

formado e para o qual recebemos convite a participar, com o intuito de iniciar a 

elaboração de seu plano de manejo. 

Atividades de educação ambiental nas escolas de primeiro e segundo grau de 

Cananéia e Ilha Comprida e a conscientização, tanto da comunidade local, como de 

turistas, que frequentam a região são necessárias e contribuem de maneira positiva 

provocando alterações positivas no modo como estas pessoas interagem com os 

recursos naturais com os quais convivem. 
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Conclusão Geral 
 

A região de Cananéia provém recursos energéticos, sob a forma de bancos de 

algas e angiospermas marinhas para uma população de juvenis de tartarugas verdes que 

compõe um estoque misto. As Ilhas Ascensão são a principal área de desova, 

contribuindo com 63% dos animais amostrados seguido de Ilhas Aves/Suriname que 

contribuem com 26%. O restante da amostragem é composto por haplótipos raros, em 

baixas frequências. 

 As análises de estoque misto provaram ser úteis no entendimento da dinâmica da 

referida população e o método bayesiano, levando-se em conta o número de fêmeas que 

compunha cada área de desova contribuinte a priori, produziram os resultados com 

menores intervalos de confiança e mais próximos a realidade biológica da espécie 

sendo, portanto, escolhidos para descrever genéticamente esta população. Além disto, o 

sistema de correntes oceânicas que banha o Complexo Estuarino pode estar envolvido 

no recrutamento de juvenis para esta área de forrageio merece destaque, tendo a 

Corrente Norte Equatorial grande papel no recrutamento de filhotes provenientes das 

Ilhas Ascensão e das colônias africanas para Cananéia. 

 A longo prazo, prevê-se o monitoramento desta população com o intuito de 

descobrir se a utilização dos dados aqui descritos foram úteis para a conservação desta 

região.  

 Por realizar uma análise baseada em sequências da região controle do DNA 

mitocondrial de uma população, pretendíamos, além de realizar comparações com 

outras regiões anteriormente estudadas, acessar informações sobre as linhagens 

matrilineares que compõem este estoque misto. 

 Informações obtidas através da literatura, comprovam não haver grande 

diferença nos resultados ao estudar loci de microssatelites nucleares (Naro-Maciel, 

2006). Contudo, pretende-se realizar tais análises com o intuito de conhecer seus 

resultados e ter um panorama genético completo para esta população. Da mesma forma, 

as análises descritas neste trabalho terão continuidade a fim de verificar as diferenças 

anuais continuam sendo registradas com o intuito de procurar entender quais 

mecanismos são responsáveis por estas diferenças. 
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Anexo I 
 
Artigos completos publicados em periódicos 

Reis, E. C. ; Bondioli, A. C. V. ; Soares, L. S. ; Lôbo-Hadju, G. . Detection of 

polymorphisms of the mtDNA control region of Caretta caretta (Testudines: 

Cheloniidae) by PCR-SSCP. Genetics and Molecular Research, v. 8, p. 215-

222, 2009. 

 Nagaoka, S. M. ; Bondioli, A. C. V. ; Monteiro-Filho, E. L. A. . Sea Turtle Bycatch By 

CERCO-FIXO (FENCE FIXED TRAP) in Cananéia Lagoon Estuarine 

Complex, Southern of São Paulo State, Brazil. Marine Turtle Newsletter, v. 

119, p. 4-5, 2008. 

Bondioli, A. C. V. ; Nagaoka, S. M. ; Monteiro-Filho, E. L. A. . Chelonia mydas. 

Habitat and occurrence. Herpetological Review, v. 39, p. 213-213, 2008. 

Loreto, B. O. ; Bondioli, A. C. V. . Epibionts associated with green sea turtles (Chelonia 

mydas) from Cananéia, Southeast Brazill. Marine Turtle Newsletter, v. 122, p. 

5-8, 2008. 

 

Textos em jornais de notícias e revistas  

Bondioli, A. C. V. ; Nagaoka, S. M. ; Monteiro-Filho, E. L. A. . De olho nas Tartarugas. 

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 32 - 32, 07 dez. 2008. 

Bahia, N. C. F. ; Bondioli, A. C. V. . A interação das tartarugas marinhas com a pesca 

sob o olhar caiçara. TV Ecológica, 05 set. 2008. 

Bondioli, A. C. V. ; Nagaoka, S. M. ; Monteiro-Filho, E. L. A. . De olho nas Tartarugas. 

Ciência Hoje, p. 64 - 65. 
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