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INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 TARTARUGAS MARINHAS 

As tartarugas marinhas, terrestres e de água doce (Ordem Chelonia) 

compõem um dos clados mais fáceis de serem reconhecidos entre os répteis 

(Shaffer 2009), dado que nenhum outro tetrapoda possui uma carapaça óssea que 

envolva as cinturas pélvica e escapular como esses animais (Pritchard 1997, Zug et 

al. 2001, Guillon et al. 2012).  

Os fósseis mais antigos da ordem incluem os do gênero Odontochelys, 

datados em 220 milhões de anos, e cujos depósitos em que foram encontrados 

indicam que esses animais habitavam áreas marginais dos deltas de um mar ou de 

rio (Li et al. 2008); e também os do gênero Proganochelys, de cerca de 210 milhões 

de anos (Gaffney 1990). Recentemente, entretanto, o fóssil Eunotosaurus africanus, 

datado de cerca de 260 milhões de anos, foi considerado um representante mais 

basal das tartarugas (Lyson et al. 2010), e a morfologia intermediária entre a 

carapaça deste e a morfologia de outros vertebrados pode ser um auxílio para o 

entendimento da evolução do quelônios (Lyson et al. 2013). 

Os quelônios apresentam um mecanismo único de fechamento da 

mandíbula, onde o tendão adutor passa sob a tróclea (Gaffney 1975). Atualmente, a 

ordem divide-se em duas subordens, Pleurodira e Cryptodira, caracterizadas 

principalmente pelo mecanismo de retração do pescoço: Pleurodira, a retração é 

lateral; e Cryptodira, a cabeça se encaixa entre os ombros em uma forma de S (Zug 

et al. 2001, Shaffer 2009). 

As tartarugas marinhas são um grupo monofilético da subordem Cryptodira 

(Meylan & Meylan 1999, Zug et al. 2001), e são distintas dos outros quelônios por 

apresentarem características morfológicas adaptadas à vida marinha. Todas as 

espécies compartilham particularidades como a nadadeira em formato de remo, 

em que todos os ossos distais são perdidos, e três ou quatro dígitos da nadadeira 

anterior são acentuadamente alongados (Pritchard 1997, Meylan & Meylan 1999, 

Wyneken 2003). As glândulas lacrimais são ampliadas e modificadas para remover 

o excesso de sais dos fluidos corporais provenientes da ingestão de água do mar 
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(Meylan & Meylan 1999). Os membros da radiação das tartarugas marinhas datam 

de 110 milhões de anos ao início do Cretáceo (Hirayama 1998, Zug et al. 2001).  A 

diversificação dos quelônios é considerada um dos eventos mais importantes na 

história evolutiva dos répteis marinhos (Hirayama 1998).    A carapaça é formada 

por uma quantidade reduzida de ossos das vértebras e costelas modificados, que 

são revestidos externamente por placas de queratina (Zug et al. 2001, Wyneken 

2003). As espécies são identificadas a partir da coloração do corpo, da forma das 

mandíbulas, da posição e número dos escudos pré-frontais e da carapaça 

(Pritchard & Mortimer 1999, Wyneken 2003).  

As tartarugas marinhas atuais possuem distribuição global e são 

classificadas em duas famílias, Cheloniidae e Dermochelyidae (Pritchard 1997, 

Naro-Maciel et al. 2008), em um total de sete espécies: Dermochelys coriacea 

(tartaruga-de-couro), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva), Lepidochelys kempii 

(tartaruga-de-Kemp), Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), Eretmochelys imbricata 

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

(tartaruga-verde) (Bowen & Avise 1996, Meylan & Meylan 1999). Chelonia 

agassizii, também conhecida como tartaruga-negra, ainda é uma questão 

controversa na classificação de tartarugas marinhas. C. agassizii é identificada por 

um melanismo acentuado e tamanho menor em relação à C. mydas (Karl & Bowen 

1999), está confinada a leste do Oceano Pacífico, ao contrário da tartaruga-verde, 

que está distribuída globalmente em águas tropicais (Bowen et al. 1993a). Alguns 

autores defendem a sua classificação como uma espécie válida, mas análises 

genéticas do citocromo b sugerem que a tartaruga-negra pode ser uma forma 

melânica da verde, separada apenas a nível populacional (Bowen et al. 1993a, 

Pritchard 1997, Karl & Bowen 1999, Avise 2007).  

 Estudos filogenéticos corroboram a posição basal da família 

Dermochelyidae em relação à Cheloniidae, e a divisão desta última família em duas 

tribos; Carettini, constituída por C. caretta, L. olivacea, L. kempii e E. imbricata; e 

Chelonini, composta por C. mydas e N. depressus (Bowen et al. 1993a, Bowen & Karl 

1997, Naro-Maciel et al. 2008).  

As espécies D. coriacea, E. imbricata e L. kempii são consideradas 

criticamente ameaçadas de extinção; C. caretta e C. mydas estão ameaçadas; L. 



3 
 

olivacea está vulnerável e N. depressus ainda carece de informações sobre seu 

status de conservação, segundo critérios utilizados pela IUCN - União Internacional 

para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (do inglês, International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources) (Meylan & Meylan 1999, 

IUCN 2012).   As tartarugas marinhas possuem um longo período de vida 

geralmente associado a uma baixa taxa de substituição de indivíduos na população, 

habitats reprodutivos restritos, e estão sujeitas a ameaças, tais como coleta ilegal, 

captura incidental na pesca comercial e destruição do seu habitat (Bolker et al. 

2003).  

 

1.2 CICLO DE VIDA 

As tartarugas marinhas são animais de vida longa, maturidade tardia e 

realizam séries contínuas de migrações em seu ciclo de vida (Miller 1997, Dow et 

al. 2007). São criaturas que passam suas vidas em habitats marinho ou estuarino, e 

sua única ligação com o habitat terrestre é durante a desova (Musick & Limpus 

1997). 

Quando esses animais atingem a fase reprodutiva, copulam em alto mar e as 

fêmeas retornam aos locais onde nasceram para colocarem seus ovos, 

comportamento conhecido como filopatria (Carr & Ogren 1960, Carr et al. 1978). 

Os acasalamentos ocorrem aproximadamente a cada dois anos em águas rasas e as 

fêmeas depositam em média 110-130 ovos em cada estação reprodutiva (Ripple 

1996, Pritchard & Mortimer 1999). O comportamento, morfologia, fisiologia ou a 

dieta podem contribuir para as variações do período reprodutivo (Broderick et al. 

2003). Os principais locais reprodutivos possuem características favoráveis para a 

postura de ovos e o desenvolvimento dos filhotes, como acessibilidade para o mar, 

altitude suficiente e substrato adequado (Hendrickson 1982, Mortimer 1982). 

Entretanto, muitos aspectos da história de vida destas espécies ainda são pouco 

conhecidos. Estudos comportamentais e ecológicos são difíceis devido à sua 

natureza migratória e porque apenas as fêmeas reprodutoras são acessíveis 

quando em terra firme (Miller 1997).     
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A nidificação das tartarugas marinhas geralmente segue um padrão sazonal, 

e o seu início se dá de maneira abrupta, quando as fêmeas esperam o anoitecer 

para fazer a postura dos ovos (Carr & Ogren 1960). Ao emergir do mar, a fêmea 

seleciona o local para o ninho, livre da ação da maré, limpa a superfície com suas 

nadadeiras e então começa a escavar a areia para depositar seus ovos em uma 

profundidade que mantenha a temperatura e umidade necessárias durante todo o 

período de incubação (Carr & Ogren 1960, Miller 1997, Alvarado & Murphy 1999).  

As tartarugas marinhas não apresentam cuidado parental (Broderick et al. 

2003) e após a oviposição, a fêmea cobre o ninho para protegê-lo de predadores e 

retorna ao mar (Alvarado & Murphy 1999). A determinação do sexo é dependente 

da temperatura (Temperature-dependent sex determination – TSD), com 

temperatura pivotal – temperatura constante de incubação que produz 50% de 

cada sexo – entre 29°C e 30°C (Mrosovsky 1994, Mrosovsky et al. 2002). O padrão 

geral apresentado em tartarugas marinhas é de que temperaturas de incubação 

mais baixas resultam em machos, e as maiores, em fêmeas (Wibbels 1999, Godley 

et al. 2002, Wibbels 2003).  

Os ovos possuem cascas moles e flexíveis, e o nascimento ocorre após cerca 

de 6 e 13 semanas de incubação (Miller 1997). O estudo conduzido por Carr e 

Ogren em 1960 sugere que após o período de incubação, a eclosão simultânea dos 

ovos é uma atividade em que o esforço do grupo é estimulado pela camada inferior 

de tartarugas quando o peso dos ovos da camada acima começa a incomodá-los. A 

emergência dos filhotes pode ser difícil, pois às vezes a areia sobre os ovos pode 

estar compactada (Lohmann et al. 1997). Assim que os ovos eclodem, os filhotes se 

orientam em direção ao mar, correndo principalmente para a zona de 

arrebentação (Bowen & Karl 2007, Bowen et al. 2007). A orientação parece ser 

através de diferenças na umidade do substrato e a diferenças de luminosidade 

sobre terra e mar (Carr & Ogren 1960, Carr et al. 1978). Esta etapa, em que os 

filhotes correm em direção ao mar, é conhecida como “anos perdidos” (do inglês 

lost years), pois não há muitas informações sobre este período; acredita-se que os 

filhotes permaneçam na zona pelágica, transportados por correntes oceânicas 

(Carr & Ogren 1960, Carr et al. 1978, Carr 1987, Bass et al. 2006).  
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A desova é restrita a certos locais utilizados (atual ou historicamente) pelas 

fêmeas, as áreas são localizadas junto a grandes correntes oceânicas que podem 

manter juvenis em segurança para crescer e ter mobilidade para nadar ativamente 

para habitats de desenvolvimento (Musick & Limpus 1997). Os juvenis apresentam 

uma dieta onívora, com forte tendência à carnivoria (Bjorndal 1985). 

 

 

Fig. 1: Ciclo de vida generalizado de tartarugas marinhas. Modificado de Miller 

(1997). 

 

As áreas de alimentação dos adultos podem ser fixas no espaço, tais como 

bancos de algas marinhas, ou transitórias, como quando estão relacionadas a um 

aumento populacional de águas-vivas e invertebrados bentônicos (Meylan & 

Meylan 1999). As tartarugas adultas passam a maior parte de suas vidas em áreas 

de forrageio, que normalmente estão separadas geograficamente da área de 

desova (Meylan & Meylan 1999, Bowen & Karl 2007). Os adultos migram para 
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áreas de alimentação até atingirem a maturidade reprodutiva, que pode variar 

entre 30 e 50 anos, e então iniciam as migrações entre áreas de alimentação e 

desova, reiniciando o ciclo (fig. 1) Miller (1997). 

 

1.3 TARTARUGA-VERDE 

A tartaruga-verde foi descrita primeiramente em 1758 por Linnaeus como 

Testudo mydas, e seu nome científico atual, Chelonia mydas, foi cunhado por 

Schweigger em 1812 (Fritz & Havas 2006, Rhodin et al. 2010). C. mydas é uma 

tartaruga marinha da família Cheloniidae com distribuição tropical e subtropical 

(fig. 2) (Bowen et al. 1992, Pritchard 1997, Pritchard & Mortimer 1999, Formia et 

al. 2006).  

 

Fig. 2: Mapa de distribuição da família Cheloniidae, na qual a tartaruga-verde está 

inserida. Retirado de Vitt & Caldwell (2009). 

A tartaruga-verde distingue-se das outras espécies de tartarugas marinhas 

por apresentar uma carapaça ovalada com um par de escudos pré-frontais, quatro 

pares de escudos pós-orbitais, quatro pares de escudos laterais e cinco escudos 

centrais (fig. 3) (Pritchard & Mortimer 1999). A sua cabeça é relativamente 

pequena, terminando em um bico ligeiramente serrilhado e as nadadeiras são 

longas, apresentando uma unha em suas extremidades (Pritchard & Mortimer 

1999). Os filhotes nascem com cerca de 25g e uma coloração negra na carapaça 
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(Hendrickson 1980, Miller 1997), e quando adultos, a carapaça apresenta 

coloração castanha esverdeada ou acinzentada, medindo cerca de 1,20m de 

comprimento e pesando em média 250 kg (fig. 4) (Pritchard & Mortimer 1999).  

A alimentação é predominantemente onívora enquanto são filhotes, e após 

este período, alimentam-se preferencialmente de algas, ocasionalmente formando 

grupos de alimentação em águas costeiras (Ernst et al. 1994). Quando a tartaruga- 

verde altera sua dieta para herbívora, estes animais passam a ocupar um nicho 

único entre as tartarugas marinhas (Bjorndal 1997).  

 

 

Fig. 3: Localização de alguns caracteres diagnósticos de Chelonia mydas. Retirado e 

modificado de Pritchard & Mortimer (1999).   

Relações filogenéticas entre sequências de DNA mitocondriais (mtDNAs) de 

colônias de tartaruga-verde distribuídas globalmente  indicam uma bifurcação 

histórica dos complexos de C. mydas entre os oceanos Pacífico e Índico e oceano 

Atlântico e mar Mediterrâneo (Bowen et al. 1992, Naro-Maciel et al. 2008). 

Estimativas de divergência sugerem que esta seja de aproximadamente sete 

milhões de anos atrás, antecipando outros eventos vicariantes conhecidos por 

dividir taxa marinhos, como o istmo do Panamá (Naro-Maciel et al. 2008). 
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A tartaruga-verde é classificada como “Ameaçada de Extinção” (Endangered 

– EN) de acordo com os critérios da IUCN (IUCN 2012). A causa principal do 

declínio populacional da espécie é a sua vulnerabilidade aos impactos antrópicos 

durante todos os estágios de sua vida (Seminoff 2004). A pesca incidental, na qual 

as tartarugas ficam presas às redes de pesca, resultando em morte por afogamento, 

é considerada uma de suas principais ameaças, além da poluição marinha 

(Marcovaldi et al. 1999, Oravetz 1999, Seminoff 2004, Lewison et al. 2004, Donlan 

et al. 2010, Casale 2011). 

 

 

Fig. 4: Fêmea adulta de Chelonia mydas desovando na costa da Guiana Francesa. 

Foto: Sébastien Barrioz. 

1.4 A GENÉTICA E O ESTUDO DE TARTARUGAS MARINHAS, COM 

ÊNFASE EM TARTARUGAS-VERDES  

Estudos ecológicos que avaliam a migração de organismos marinhos podem 

fornecer informações valiosas, mas geralmente são logisticamente difíceis: o 

habitat marinho cobre cerca de 70% da superfície terrestre, sendo um obstáculo 

para a observação e captura destas espécies (Waples 1998). As tartarugas 

marinhas são animais de grande interesse na genética da conservação devido ao 
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seu declínio populacional e história de vida complexa (Bowen et al. 1992, Bolker et 

al. 2003, Roden et al. 2009); são altamente migratórios, e frequentemente cruzam 

fronteiras internacionais durante seus ciclos de vidas (Frazier 1999, Blumenthal et 

al. 2009). Por estas razões, há um crescente interesse no uso de dados moleculares 

para fornecer informações relacionadas à ecologia, comportamento e evolução 

destes répteis marinhos (Bowen & Karl 1997, Waples 1998, Naro-Maciel et al. 

2007, Alacs et al. 2007, Lee 2008). 

A maioria dos estudos genéticos realizados com tartarugas marinhas utiliza 

como marcador molecular, sequências da região de controle do DNA mitocondrial 

(mtDNA) (Lahanas et al. 1994, Bass et al. 1996, Encalada et al. 1996, Bass & Witzell 

2000, Bjorndal et al. 2005, Bass et al. 2006, Bjorndal et al. 2006, Formia et al. 2006, 

Bolker et al. 2007, Naro-Maciel et al. 2007, Frankham et al. 2009, Proietti et al. 

2009, Monzón-Arguello et al. 2010, Ruíz-Urquíola et al. 2010, Naro-Maciel et al. 

2012, Proietti et al. 2012, Prosdocimi et al. 2012).  

A molécula de DNA mitocondrial é haploide, citoplasmática e transmitida 

maternalmente, e um dos atributos que a faz ser extensivamente utilizada para 

estudos microevolutivos é a sua rápida taxa de evolução (Avise 2009). Os 

genótipos de mtDNA são chamados de haplótipos, que diferem uns dos outros por 

mutações particulares acumuladas, e estas sequências  podem ser usadas para 

estimar histórias matrilineares de indivíduos e populações (Avise 2007, Avise 

2009). O DNA mitocondrial em vertebrados é normalmente representado por 37 

genes ligados em uma molécula circular de cerca de 20 kb de comprimento; 2 

genes codificam para RNAs ribossômicos, 22 para diferentes proteínas de RNA 

transportador, e 13 codificam subunidades  de proteínas que colaboram com  

polipeptídeos nucleares na respiração celular (Avise 2009).  

A região controle do mtDNA (D-loop) é o local de origem para a replicação 

da molécula de mtDNA (Bowen & Karl 1997), e mudanças nas bases nucleotídicas 

nesta região são mais rápidas que nos genes de rRNA e tRNA (Avise 2007), 

tornando o fragmento interessante para análises populacionais. Entretanto, a 

região controle em tartarugas marinhas apresenta baixa diversidade genética, e 

sugere-se que este padrão seja devido à baixa taxa metabólica e ao longo tempo de 

geração nestes animais (Avise et al. 1992, Karl et al. 1992).  
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Dois aspectos são normalmente abordados com relação à variabilidade 

intraespecífica de mtDNA: a extensão da divergência filogenética entre haplótipos 

e a distribuição geográfica dos agrupamentos ou clados filogenéticos de mtDNA 

(Avise 2007). Para contribuir com o estudo genético de tartarugas marinhas, uma 

nomenclatura padronizada para haplótipos de DNA mitocondrial é mantida pelo 

Archie Carr Center for Sea Turtle Research (disponível em 

http://accstr.ufl.edu/resources/mtdna-sequences/), o que permite que dados de 

diferentes estudos possam ser compilados e utilizados em análises em busca de 

um padrão global (Lee 2008). 

Outro marcador molecular bastante utilizado para estudos populacionais 

são os microssatélites ou SSRs (do inglês Simple Sequence Repeats), que se 

constituem de sequências curtas de DNA, repetidas em tandem, geralmente com 

menos de 5 pb de tamanho, tais como (TG)n ou (AAT)n  (Bruford & Wayne 1993, Li 

et al. 2002, Selkoe & Toonen 2006, Frankham et al. 2009, Grover et al. 2012).  

Devido à sua abundância no genoma nuclear e altos níveis de polimorfismo, 

os microssatélites podem ser empregados em diversos estudos, como no uso em 

espécies que apresentam baixos níveis de variação em marcadores mitocondriais, 

populações que se recuperam de um evento de bottleneck, para inferir taxas de 

migração; devido às maiores taxas de mutação, permitem também estudos em 

escalas geográficas e temporais menores, quando comparados com outros 

marcadores (Wright & Bentzen 1994, Selkoe & Toonen 2006, Frankham et al. 

2009, Kelkar et al. 2010).  

A maioria dos microssatélites é considerada neutra, entretanto, estudos 

sugerem algumas funções para essas sequências repetitivas, como regulação da 

atividade gênica, de processos metabólicos e organização da cromatina (Li et al. 

2002). Os polimorfismos dos microssatélites derivam principalmente da 

variabilidade no comprimento (Ellegren 2004), esses ganham e perdem unidades 

repetitivas devido ao replication slippage, um mecanismo de mutação que é 

específico para sequências repetidas em tandem, no qual há um alinhamento 

incorreto das duas cadeias complementares do DNA, levando ao ganho ou perda de 

unidades de repetição (Ellegren 2004, Schlötterer 2004).  

http://accstr.ufl.edu/resources/mtdna-sequences/
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Os marcadores microssatélites em tartarugas marinhas são usados em 

escala menor quando comparados com mtDNA (Fitzsimmons et al. 1997, Roberts 

et al. 2004, Bowen et al. 2005, Lee et al. 2007, Naro-Maciel et al. 2007), em parte 

devido aos custos de desenvolvimento destes marcadores (Selkoe & Toonen 2006). 

Apesar disso, é uma prática muito comum utilizar microssatélites desenvolvidos 

em outras espécies, já que os loci tendem a ser conservados para estas espécies 

(Fitzsimmons et al. 1995, Lee 2008).  

Apesar de diferenças intrínsecas ao modo de herança, o uso de marcadores 

com diferentes taxas de mutação facilita a estimativa da importância relativa de 

fatores contemporâneos vs. históricos em níveis populacionais de diversidade 

genética (Alacs et al. 2007). Além disso, fornece um conhecimento mais amplo da 

estrutura populacional, demonstrando que muitas vezes, não só populações 

diferenciadas geneticamente merecem proteção, mas também aquelas em que há 

fluxo gênico (Carreras et al. 2007). 

 

1.4.1 MIGRAÇÕES E ESTRUTURA POPULACIONAL EM ÁREAS DE DESOVA 

 Ao iniciar seus estudos de captura e marcação de indivíduos na Costa Rica 

em 1955, Carr pretendia observar se a tartaruga-verde era um animal migratório 

capaz de transpor longas distâncias. Suas observações demonstraram que sim, e 

também que as fêmeas marcadas voltavam periodicamente ao local em que 

nasceram para desovar novamente, em um comportamento conhecido como natal 

homing ou filopatria (Carr 1967, Carr et al. 1978).  Em sua publicação de 1958, 

Hendrickson propôs uma hipótese alternativa àquela proposta por Carr, a de 

facilitação social, na qual fêmeas iniciantes seguiriam as fêmeas experientes das 

áreas de alimentação para as áreas de desova, e usariam esse local escolhido nos 

anos subsequentes. Devido à sua herança materna, haplótipos mitocondriais são 

muito úteis para determinar a estrutura populacional de espécies filopátricas, 

como as tartarugas marinhas (Bowen & Karl 1996, Fitzsimmons et al. 1999, 

Bjorndal et al. 2006).  

Em 1992, Bowen et al. testaram a hipótese de filopatria por meio de 

ferramentas genéticas. Dados preliminares de captura e marcação (Carr 1975, 
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Pritchard 1976) demonstraram que tartarugas-verdes marcadas no Suriname e na 

Ilha Ascensão (ilha localizada no Oceano Atlântico a mais de 2000 km da costa 

brasileira) sobrepunham-se geograficamente em áreas de alimentação no Brasil. 

Sob uma hipótese de filopatria, é esperado que cada população (que desova em 

Suriname e em Ilha Ascensão) possua uma assinatura genética clara, quando 

analisados marcadores mitocondriais; por outro lado, em um cenário de facilitação 

social essa assinatura genética provavelmente não existiria, por justamente não 

haver um mecanismo de recrutamento entre as áreas (Bowen & Karl 2007). Os 

resultados obtidos por Bowen et al. (1992) demonstraram que indivíduos do 

Suriname e Ilha Ascensão não compartilhavam haplótipos, mesmo apresentando 

sobreposição geográfica em uma etapa de sua vida, apoiando a hipótese de natal 

homing (fig. 5). Após este estudo inicial, estudos seguintes foram conduzidos com 

outras espécies de tartarugas marinhas, e de maneira geral, o padrão filopátrico é 

presente entre as espécies, variando apenas a escala geográfica em que ocorre 

(Bowen et al. 1993b, Broderick et al. 1994, Dutton et al. 1999, Bowen & Karl 2007). 

 

 

Fig. 5: Genótipos de mtDNA observados no Suriname e Ilha Ascensão. Apesar de as 

fêmeas compartilharem a mesma área de alimentação (costa brasileira), não há 

compartilhamento de haplótipos. Retirado e modificado de Bowen et al. (1992). 
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A capacidade de distinguir as colônias de tartarugas baseada em haplótipos 

de mtDNA permitiu esclarecer padrões de dispersão dos filhotes das praias de 

nidificação e os padrões de movimentação dos juvenis nas áreas de 

desenvolvimento (Bjorndal et al. 2006). Atualmente, está bem estabelecido que as 

tartarugas marinhas apresentam comportamento filopátrico (Lee et al. 2007). 

Determinar a estrutura populacional destes répteis marinhos pode ser 

desafiador, dada sua habilidade de se dispersar em largas escalas (Shamblin et al. 

2012). Em um estudo conduzido em três áreas de desova de C. mydas no litoral 

brasileiro (Ilha Trindade, Fernando de Noronha e Atol das Rocas), Bjorndal et al. 

(2006) observaram uma baixa estrutura populacional (de acordo com mtDNA) 

entre as duas áreas mais próximas (Atol das Rocas e Fernando de Noronha, com 

125 km de distância), enquanto havia uma estrutura considerável a distâncias de 

1800 km. De maneira geral, é mais difícil observar diferenciação genética 

significativa em colônias de C. mydas mais próximas geograficamente (Dethmers et 

al. 2006). 

As tartarugas-verdes são normalmente subdivididas em colônias distintas 

geográfica e geneticamente (Formia et al. 2006). A partir de análises dos 

haplótipos encontrados em Chelonia mydas, Encalada et al. (1996) reuniram as 

colônias em dois grandes grupos no Atlântico e Mediterrâneo: um grupo 

representado pelas populações do Caribe Ocidental e uma única colônia do mar 

Mediterrâneo; o outro grupo é representado pelo Caribe Oriental, Atlântico sul e 

colônias do oeste Africano.  Entretanto, em um estudo conduzido por Bourjea et al. 

(2007) com tartarugas-verdes do Oceano Índico, os autores registraram pela 

primeira vez a presença de haplótipos provenientes do Atlântico em colônias do 

Indo-Pacífico. O estudo sugere que houve fluxo gênico entre as bases oceânicas 

através do Cabo da Boa Esperança, África do Sul, conhecido por dividir taxa 

marinhos, devido à temperatura baixa que prevalece em suas águas.  

A capacidade de colonizar locais muito distantes de sua origem, aliada às 

baixas taxas de evolução do mtDNA quando comparado com outros vertebrados 

levou a um compartilhamento de haplótipos (baseados em sequências entre 390 e 

450 pb da região controle) entre colônias (Avise et al. 1992, Bowen et al. 1993b, 

Shamblin et al. 2012). Para aumentar a resolução destes marcadores, 
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pesquisadores estão utilizando primers que amplificam sequências maiores da 

região controle, de cerca de 800 pb (Abreu-Grobois et al. 2006). Vargas et al. 

(2008) publicaram um estudo com Dermochelys coriacea utilizando sequências 

maiores da região controle do mtDNA, e observaram que estas sequências 

aumentaram a resolução das análises, ao subdividir um haplótipo bastante comum 

na espécie em 3 distintos. De maneira semelhante, recentemente Shamblin et al. 

(2012) amostraram três colônias de C. mydas no sudeste da região do Caribe, que 

não eram distintas geneticamente com haplótipos de 490 pb; estas passaram a ser 

diferenciadas quando utilizado o genoma total da mitocôndria, sugerindo que o 

sequenciamento mitogenômico pode melhorar as inferências de estrutura 

populacional para estes animais migratórios. 

Em busca de uma estrutura genética mais precisa, pesquisadores utilizam 

também marcadores moleculares nucleares, como os microssatélites, adicionando 

informações de ambos os genitores (Bowen & Karl 2007). Em 1992, Karl et al. 

publicaram o primeiro trabalho utilizando marcadores nucleares para inferir a 

estrutura populacional de tartarugas-verdes e o fluxo gênico mediado por machos. 

Ao contrário do padrão de alta estruturação populacional quando utilizado 

marcadores mitocondriais, o estudo revelou um fluxo gênico moderado entre 

colônias, indicando uma relação positiva entre proximidade geográfica e 

semelhança genética, provavelmente devido a cruzamentos em áreas de 

sobreposição geográfica ou corredores migratórios. Anos mais tarde, Roberts et al. 

(2004) publicaram um estudo global de estrutura populacional e fluxo gênico 

mediado por machos em C. mydas, utilizando como marcador molecular os 

microssatélites. Como o estudo anterior, os resultados indicaram uma baixa 

estruturação entre colônias, indicando existir fluxo gênico entre esses locais, 

padrão encontrado também por Fitzsimmons et al. (1997) e Bowen et al. (2005). 

Roberts et al. (2004) observaram uma relação genética próxima entre populações 

do leste do Atlântico e Indo-Pacífico, como também observado posteriormente por 

Bourjea et al. (2007), com marcadores mitocondriais. 

 A discrepância entre os resultados apresentados por marcadores 

mitocondriais e nucleares pode ter outras explicações além do fluxo gênico 

desviado pelo sexo (Lee 2008). O modo de herança de cada tipo de molécula 
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(maternal ou biparental) e a estatística utilizada para inferir diferenciação genética 

– a mais comum, estatística F (Fst) (Wright 1951, Lee 2008) também podem estar 

relacionados a estes resultados distintos.  

 

1.4.2 ORIGEM E COMPOSIÇÃO DE INDIVÍDUOS EM ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

Muitas áreas de desova já foram identificadas, mas as áreas de alimentação 

e desenvolvimento, locais onde as tartarugas passam a maior parte de suas vidas, 

são ainda pouco conhecidas ou estudadas (Bowen & Karl 2007). As áreas de 

alimentação são conhecidas como estoques mistos, por serem compostas por 

tartarugas de diversas colônias de origem (Bowen & Karl 2007) e elucidar as 

ligações entre os grupos é importante para a proteção e entendimento da biologia 

populacional (Bowen & Karl 2007, Naro-Maciel et al. 2007, Bjorndal & Bolten 

2008), assim como para planos de manejo regionais (Bolker et al. 2003, Hamann et 

al. 2010). 

A presença de mudanças significativas na frequência de haplótipos entre 

populações nidificantes, assim como a presença de haplótipos endêmicos 

possibilitam a distinção entre os estoques genéticos de tartarugas marinhas e a 

identificação do local de origem destas, quando encontradas em áreas de 

alimentação (Bass 1999, Bjorndal et al. 2006, Bowen & Karl 2007).  

Análises de Estoque Misto (MSA, do inglês Mixed Stock Analysis) são 

realizadas para quantificar a contribuição das áreas de desova para cada área de 

alimentação (Okuyama & Bolker 2005, Lee 2008). Estas análises foram conduzidas 

pela primeira vez na década de 1970, para estudo de populações reprodutoras de 

salmão (ribeirinhas) e sua contribuição para as populações que se alimentavam na 

costa (Grant et al. 1980). Este método mostrou-se adequado para estudos de 

vertebrados migratórios, como baleias (Baker et al. 2000, Lukoschek et al. 2009) e 

tartarugas marinhas (Bolker et al. 2003, Okuyama & Bolker 2005).  

Um dos primeiros estudos a utilizar MSA em áreas de alimentação de 

tartarugas marinhas foi conduzido por Bolten et al. (1998), em que os autores 

analisaram tartarugas-cabeçudas juvenis usando a mesma região controle do 
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mtDNA dos estudos anteriores em colônias reprodutoras. As análises 

demonstraram que 92% dos haplótipos encontrados em áreas de alimentação no 

leste do Oceano Atlântico estavam presentes em áreas de desova a oeste do 

oceano.  

O primeiro estudo com análises de estoque misto em juvenis de Chelonia 

mydas foi publicado em 1998, em que Lahanas et al. determinaram as 

contribuições relativas de várias colônias no Caribe para uma população que 

alimentava-se nas Bahamas. Após observar a evidência de origens múltiplas para 

essa população forrageadora, os autores testaram a importância de dois possíveis 

fatores que poderiam determinar a composição destes locais: o tamanho das 

colônias e a distância entre os locais de alimentação e reprodução. Seus resultados 

indicaram que o tamanho populacional era o principal fator para a determinação 

da composição genética nos agregados alimentares. Outros autores, entretanto, 

encontraram resultados diferentes ao testar quais fatores poderiam ser 

determinantes para a formação e composição de indivíduos em áreas de 

alimentação (Bass & Witzell 2000, Luke et al. 2004, Bass et al. 2006, Naro-Maciel et 

al. 2007). Dois anos após o primeiro trabalho ser publicado, Bass & Witzell (2000) 

amostraram juvenis de C. mydas em áreas de alimentação na Flórida, EUA, e 

observaram uma correlação positiva entre composição genética e proximidade 

com sítios de nidificação. Luke et al. (2004), por sua vez, foram os primeiros a 

relacionar as correntes oceânicas como potenciais contribuidoras para as 

migrações em determinadas áreas de alimentação. 

Atualmente, acredita-se que os fatores mencionados – tamanho das 

colônias, distância geográfica e corrente marinha, além de outros fatores 

ecológicos e geográficos ainda desconhecidos – atuem de maneira sinérgica para a 

composição das áreas de forrageio, e autores defendem uma análise integrada de 

dados genéticos, marcação e recaptura e modelagem oceanográfica para uma 

melhor compreensão dos dados (Bass et al. 2006, Naro-Maciel et al. 2007). A 

incorporação da realidade biológica é importante para o entendimento da história 

de vida desses animais. 

Outro estudo destacou a importância de se considerar variações temporais 

observadas na composição genética de uma área de alimentação (Bjorndal & 
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Bolten 2008). Os autores encontraram diferenças temporais significativas nas 

frequências haplotípicas durante os 10 anos de amostragem em agregados 

alimentares nas Bahamas, e essa discrepância pode estar relacionada com 

recrutamento diferencial entre os anos, decorrente dos ciclos reprodutivos. 

As análises de estoque misto são muito importantes para avaliar a origem 

das tartarugas marinhas que ocorrem em áreas de alimentação, entretanto, 

existem algumas limitações, como a capacidade de se obter todas as colônias 

existentes (National Research Council 2010). Outra limitação é a presença de 

haplótipos “órfãos”, ou seja, haplótipos presentes em áreas de alimentação que 

ainda não foram registrados em áreas de desova não podendo, portanto, serem 

atribuídos a um local de origem; uma terceira limitação é a questão de que nem 

sempre as colônias são diferenciadas em frequências haplotípicas, como no caso de 

colônias próximas (Bowen & Karl 2007, National Research Council 2010). Esses 

fatores podem contribuir para os grandes intervalos de confiança que são 

observados nessas análises, indicando que esses valores podem fornecer 

estimativas qualitativas úteis, desde que utilizados em escala adequada (Bowen & 

Karl 2007). 

De maneira geral, os dados genéticos mostram que embora as áreas de 

alimentação sejam um estoque misto, elas não se configuram em um caso de 

panmixia, já que populações regionais podem estar sujeitas a profundas 

subestruturações dentro das bases oceânicas (Lahanas et al. 1998, Godley et al. 

2010). 

 Devido à natureza da composição de áreas de alimentação, é essencial 

determinar a composição do estoque populacional de tais áreas para estabelecer 

planos de manejo e estratégias de conservação efetivas que incorporem a história 

de vida destes répteis migratórios e contribuam para sua preservação (Encalada et 

al. 1996).  

 

1.4.3 ESTRUTURA POPULACIONAL COMPLEXA 
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A maioria das espécies de tartarugas marinhas passa parte do seu ciclo de 

vida em grandes agregações alimentares que combinam indivíduos provenientes 

de populações reprodutoras separadas por grandes distâncias (Okuyama & Bolker 

2005). Essa característica desafia as definições convencionais de estrutura de 

estoque: como definir estoques quando populações reprodutoras são mistas em 

um estágio de sua vida, e fortemente segregadas em outro (Bowen et al. 2005, 

Bowen & Karl 2007)? Além disso, como lidar quando informações do DNA de 

origem materna e biparental fornecem um perfil de estrutura populacional 

diferente (Bowen & Karl 2007)? Essas duas características prefiguram o que se 

conhece por estrutura populacional complexa, que pode ser aplicada a tartarugas 

marinhas, peixes, aves e mamíferos (Bowen et al. 2005, Bowen & Karl 2007).  

 Em 2005, Bowen et al. reuniram estudos de três populações de tartaruga- 

cabeçuda no Atlântico Norte, em amostras de indivíduos em diferentes estágios de 

vida – juvenis oceânicos, subadultos costeiros e fêmeas reprodutoras, utilizando 

marcadores mitocondriais (região controle do mtDNA) e nucleares 

(microssatélites). Com relação aos dados mitocondriais, os autores observaram 

três níveis de estrutura populacional, correspondendo aos três estágios de vida 

amostrados, e uma estruturação pronunciada à medida do avanço etário dos 

indivíduos. Ao avaliar os dados nucleares, a população reprodutora apresentou 

baixa estruturação, ao contrário do perfil gerado pelas análises com as 

mitocôndrias.  

 Estudos com tartarugas marinhas tem demonstrado baixa estruturação 

nuclear (Karl et al. 1992, Roberts et al. 2004), e  parte destes resultados podem ser 

explicados pelas diferenças no comportamento reprodutivo entre machos e 

fêmeas; em tartarugas existe um fluxo gênico predominantemente mediado por 

machos (Bowen & Avise 1996, Bowen et al. 2005). A sobreposição de áreas de 

alimentação e corredores migratórios fornece oportunidades para acasalamento 

entre tartarugas de diferentes colônias (National Research Council 2010). 

Resultados semelhantes aos citados anteriormente já foram encontrados em 

análises mitocondriais e nucleares no oeste do Oceano Pacífico (Fitzsimmons et al. 

1997). 
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As áreas de nidificação de tartarugas marinhas são tratadas como unidades 

de manejo, independentemente do fluxo gênico mediado por machos (Bowen et al. 

1992, Bowen & Karl 2007), pois o perfil reprodutivo de cada colônia está ligado ao 

sucesso reprodutivo das fêmeas (Bowen & Avise 1996, Bowen & Karl 2007). Como 

exemplo, se machos fossem eliminados dos habitats reprodutores adjacentes às 

praias de desova, a população nidificante ainda existiria, pois algumas fêmeas são 

inseminadas em áreas de alimentação ou corredores migratórios; por outro lado, 

se as fêmeas fossem eliminadas, então a população reprodutora daquela colônia 

seria extinta (Bowen & Karl 2007). 

Populações isoladas ou Unidades de Manejo (MU, do inglês Management 

Units) são definidas como populações com divergências significativas nas 

frequências alélicas em loci nucleares ou mitocondriais (Moritz 1994). Em estudos 

de pesca, populações são definidas como “estoques”, e em conservação como 

“unidades de manejo”. Embora não sejam exatamente sinônimos, esses termos 

partilham o conceito de independência reprodutiva e demográfica (National 

Research Council 2010), e são utilizados com frequência em estudos de tartarugas 

marinhas. 

Em 2010, Wallace et al. realizaram uma compilação de todos os dados 

disponíveis na literatura para obter uma visão geral do conceito de populações de 

tartarugas marinhas, definido como Unidades Regionais de Manejo, ou RMU (do 

inglês, Regional Management Units). Segundo os autores, esta complexidade 

observada na estrutura populacional, uso do habitat, fatores ambientais e ameaças 

específicas a cada estágio de vida confundem a definição tradicional de unidade de 

manejo. A RMU parece ser uma solução ao desafio de como organizar as tartarugas 

marinhas em unidades de proteção acima do nível de populações reprodutoras, 

dentro de entidades regionais que podem estar em trajetórias evolutivas 

independentes: mais de uma colônia pode estar conectada por fluxo gênico via 

machos dentro de uma mesma RMU. Para colônias regionais de tartarugas 

marinhas, o DNA nuclear poderia indicar uma única unidade de manejo, o que nem 

sempre é o caso (Bowen & Karl 2007).  Ainda é um desafio entender o grau de 

conectividade entre áreas de reprodução e de desenvolvimento, questão que 

possui implicações evolutivas e ecológicas importantes (Godley et al. 2010).  
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A resolução de unidades de manejo de animais marinhos migratórios 

depende de uma estratégia que considere a história de vida complexa que 

possuem, estudando todos os estágios de vida, com marcadores mitocondriais e 

nucleares, a fim de entender como a biologia de populações tem delineado a 

estrutura genética através do tempo e quais as perspectivas para o futuro (Lande 

1988, Bowen & Karl 1996, Bowen et al. 2005, Reece et al. 2005, Bowen & Karl 

2007, National Research Council 2010).  

 

1.4.4 HISTÓRIA DEMOGRÁFICA 

Para uma dada população, a abundância de indivíduos ao longo do tempo é 

determinada por cinco processos demográficos (nascimento, morte, crescimento, 

imigração, emigração) sujeitos a variações ambientais, demográficas e genéticas 

(Chaloupka & Musick 1997). Populações naturais podem responder às mudanças 

no habitat adaptando-se (por meio de seleção natural ou plasticidade fenotípica), 

movendo-se (para evitar habitats pouco favoráveis), ajustando seu tamanho 

populacional ou a combinação de mais de um dos fatores citados (de Bruyn et al. 

2009). Em tartarugas marinhas, a ampla distribuição geográfica contrasta com a 

distribuição total dos eventos reprodutivos (Reece et al. 2005). 

A investigação do padrão histórico e dinâmica populacional é crítica para 

acessar o status populacional, especialmente quando se trata de espécies 

ameaçadas de extinção (Plot et al. 2012).  

Métodos distintos e em escalas de tempo diferentes são utilizados para 

inferir tamanhos populacionais ancestrais em populações de animais marinhos, 

como entrevistas com pescadores, dados zooarqueológicos, registros históricos de 

capturas, conhecimentos ecológicos, observações históricas de caça, distribuição 

fornecidas por naturalistas e dados moleculares (Lotze & Worm 2009, 

McClenachan et al. 2011). Entretanto, muitas vezes esses recursos históricos são 

escassos, sendo necessário desenvolver e aplicar métodos para verificar reduções 

demográficas, e uma maneira de fazê-lo é por meio do uso de marcadores 

genéticos neutros, como microssatélites (Hoffman et al. 2011).  
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Os eventos demográficos normalmente deixam uma assinatura genética 

temporária; em populações sujeitas a redução ou expansão, a distribuição alélica 

será diferente da esperada sob condições de equilíbrio entre deriva genética e 

mutação (Cornuet & Luikart 1996). Em uma população que presenciou um gargalo 

populacional (ou bottleneck) haverá uma redução de diversidade genética, com 

perda de alelos, especialmente os raros; e da mesma maneira, em caso de expansão 

populacional, é esperado um aumento de diversidade genética, devido ao excesso 

de alelos raros (Nei et al. 1975, Frankham et al. 2009, Hoffman et al. 2011). 

A estrutura genética e história demográfica de uma espécie devem ser 

acessadas para aplicação de planos de conservação (Lande 1988), entretanto, 

poucos estudos ecológicos levam em conta padrões históricos e processos que 

resultaram em padrões atuais de estrutura genética (Jackson et al. 2001, Reece et 

al. 2005). O primeiro estudo de história demográfica recente em pequenas 

populações de tartarugas marinhas foi publicado em 2012 por Plot et al.; neste 

estudo foram avaliadas duas populações da tartaruga-oliva, e os resultados 

sugerem que a população atual seja descendente de uma população cerca de 130 

vezes maior que o tamanho presente. Os dados são similares aos encontrados por 

McClenachan et al. (2006), nos quais as populações atuais de tartaruga-de-pente e 

tartaruga-verde no Caribe correspondem a 0,3% do seu tamanho ancestral.  

Por outro lado, alguns trabalhos publicados sugerem que apesar desta 

redução, algumas populações parecem ser capazes de responder positivamente ao 

declínio, possivelmente devido à capacidade própria das espécies em se 

recuperarem das flutuações populacionais, ou ao sucesso de estratégias 

conservacionistas: em uma compilação de dados, Chaloupka et al. (2008) notaram 

um aumento nas populações reprodutoras de Chelonia mydas nas últimas três 

décadas; Plot et al. (2012) relataram que embora tenham observado um evento de 

bottleneck com base em dados genéticos, o monitoramento de sítios de desova 

sugeria uma recuperação das populações de Lepidochelys olivacea; resultados 

semelhantes foram encontrados em outro estudo mais recente, em populações de 

Dermochelys coriacea (Molfetti et al. 2013). 

No entanto, a recuperação é um fenômeno recente, e muitas populações, 

especialmente aquelas de espécies de grande porte e taxas de crescimento lentas, 
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permanecem em uma abundância baixa relativa aos dados históricos (Lotze & 

Worm 2009), sujeitas a flutuações ainda desconhecidas. 

Análises de dados ecológicos recentes e passados indicam um declínio nas 

subpopulações de tartaruga-verde em todas as bases oceânicas ao longo das três 

últimas gerações, como resultado da sobre-exploração de ovos e fêmeas adultas 

em praias de desova, juvenis e adultos em áreas de alimentação, e mortalidade 

incidental causada por pesca marítima e degradação do habitat, como poluição 

marinha (Seminoff 2004). A preocupação com a redução das tartarugas marinhas 

não se refere apenas a estes animais e ao fato de estarem ameaçados, como 

também ao nicho único que ocupam e sua função no ecossistema (Reece et al. 

2005, McClenachan et al. 2006). 

 Perspectivas históricas podem fornecer uma melhor compreensão dos 

fatores que permitiram ou impediram a recuperação de populações passadas, 

assim como ser uma fonte de informação para interpretar tendências atuais e 

predizer mudanças futuras de populações naturais (Reece et al. 2005, Lotze & 

Worm 2009). 
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OBJETIVOS 

  

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a diversidade genética e 

a história demográfica de populações de Chelonia mydas presentes em áreas de 

alimentação e desova no Atlântico Oeste, com base em marcadores dos genomas 

nuclear e mitocondrial. Os objetivos específicos estão organizados de acordo com 

os seguintes tópicos: 

 

1. Diversidade genética em uma escala espacial 

• Avaliar e comparar a diversidade genética de uma área de alimentação 

brasileira (São Francisco de Itabapoana, RJ) em relação às outras áreas de 

alimentação já descritas na literatura, utilizando a região controle do mtDNA ;  

•  Avaliar e comparar a diversidade genética de duas áreas de desova (Guiana 

Francesa e Guadalupe), com base em sequências da região controle do mtDNA; 

• Inferir a origem dos indivíduos presentes na área de alimentação do estudo, 

utilizando a região controle do mtDNA; 

 

2. Diversidade genética em uma escala temporal 

• Avaliar diversidade genética, estrutura e o tamanho populacional atual de 

três populações (Guadalupe, Guiana Francesa e São Francisco de Itabapoana, RJ), 

com base em 10 loci de microssatélites; 

• Avaliar oscilações demográficas passadas, utilizando 10 loci de 

microssatélites.  
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CAPÍTULO 1. Estrutura populacional de Chelonia mydas em áreas 

de alimentação e desova no Oceano Atlântico, com base em 

sequências de mtDNA 

 

1.1 ABSTRACT 

Sea turtles are reptiles globally distributed that exhibit complex life traits, 

such as long generation time, oceanic habitat of juveniles, female homing and 

wide-ranging migrations, which hinders ecological studies on the taxon. The 

migratory behavior outcomes in spatial segregation of feeding and nesting sites, 

resulting in successive stages of mixing and isolating genetic stocks, both spatially 

and temporally. The green turtle, Chelonia mydas, is threatened with extinction 

worldwide and it is important to understand its history in order to assess 

population dynamics and make future projections on the population trends. The 

use of molecular techniques has enabled progresses in species conservation, such 

as characterization of population structure, genetic diversity and natal origins. 

Thus, the aim of this study is to characterize the genetic composition of C. mydas in 

a feeding ground (hereafter FG) (at north coast of Rio de Janeiro state, Brazil, 

n=190) and two rookeries (French Guiana, n=46, and Guadeloupe, n=24) in West 

Atlantic Ocean, as well as the natal origins of juveniles at the FG, based on 

mitochondrial DNA sequences. The FG is composed by 13 haplotypes: CM-A8 

(68%), CM-A5 (20%) and the others with a frequency less than 5% (CM-A1, CM-

A3, CM-A6, CM-A9, CM-A10, CM-A23, CM-A24, CM-A32, CM-A42 and two 

previously undescribed haplotypes, CM-A69 and CM-A70). The nesting rookeries 

are composed by CM-A5 (95%) and CM-A3 (5%) in Guadeloupe, and by CM-A5 

(93%), CM-A8 (4%) and CM-A22 (3%) in French Guiana. The mixed stock analyses 

(MSA) revealed a major genetic contribution to the FG from Ascension Island, an 

isolated island in South Atlantic; from French Guiana, in West Atlantic; and from 

Guinea Bissau. Given the genetic composition of feeding grounds, characterized by 

individuals from several natal origins, and the worldwide distribution of green sea 

turtles, it is essential to understand the dispersion patterns to increase efficiency 

of management plans. These results contribute to better understand the dynamic 

of green sea turtle population on Atlantic Ocean. This study highlights the 
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importance of connecting nesting and feeding areas that can be widely distributed 

according to ecological opportunities or constraints: conservation initiatives have 

to focus not only on those areas, but also on corridors between them.  

 

1.2 RESUMO 

As tartarugas marinhas são répteis com distribuição global que exibem 

características complexas como longo tempo de geração, habitat oceânico de 

juvenis, filopatria e migrações extensas, o que dificulta estudos ecológicos sobre o 

táxon. O comportamento migratório resulta na segregação espacial de locais de 

alimentação e reprodução, resultando em estágios sucessivos de mistura e 

isolamento de estoques genéticos, espacial e temporalmente. A tartaruga-verde 

(Chelonia mydas) é um animal ameaçado de extinção, e entender a sua história é 

fundamental para avaliar a dinâmica populacional e realizar projeções futuras na 

tendência populacional. O uso de técnicas moleculares permitiu progressos na 

conservação da espécie, ao auxiliar a caracterização da estrutura populacional, 

diversidade genética e origens dos indivíduos. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é caracterizar a composição genética de C. mydas em uma área de 

alimentação (no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil, n=190) e duas 

áreas de reprodução (Guiana Francesa, n=46, e Guadalupe, n=24) no Oceano 

Atlântico, assim como as origens dos indivíduos presentes na área de alimentação, 

com base em sequências da região controle do DNA mitocondrial.  A área de 

alimentação é composta de 13 haplótipos: CM-A8 (68%), CM-A5 (20%) e os outros 

com frequência inferior a 5% (CM-A1, CM-A3, CM-A6, CM-A9, CM-A10, CM-A23, 

CM-A24, CM-A32, CM-A42 e dois não descritos anteriormente, CM-A69 e CM-A70). 

As áreas de reprodução são compostas por CM-A5 (95%) e CM-A3 (5%) em 

Guadalupe, e por CM-A5 (93%), CM-A8 (4%) e CM-A22 (3%) na Guiana Francesa. 

As análises de estoque misto revelaram uma grande contribuição para a área de 

alimentação proveniente da Ilha Ascensão, uma ilha isolada no Atlântico Sul; da 

Guiana Francesa, no Oeste do Atlântico, e de Guiné Bissau. Dada a composição das 

áreas de alimentação, caracterizadas por indivíduos provenientes de diversas 

origens, e a distribuição global das tartarugas-verdes, é essencial entender os 
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padrões de dispersão para aumentar a eficiência dos planos de manejo. Estes 

resultados contribuem para uma melhor compreensão da dinâmica das populações 

de tartarugas-verdes que frequentam o Oceano Atlântico. Este estudo enfatiza a 

importância da conectividade entre áreas de alimentação e desova que podem 

estar amplamente distribuídas de acordo com oportunidades ou restrições 

ecológicas: as iniciativas de conservação devem focar não apenas nestas áreas, 

como também nos corredores entre estas. 

 

1.3 INTRODUÇÃO 

 Tartarugas marinhas são répteis que apresentam comportamento 

migratório em diferentes etapas do seu ciclo de vida, ocupam uma diversidade de 

nichos ecológicos, e atualmente existem apenas sete espécies, a maioria delas 

distribuída de maneira desigual pelos oceanos tropicais (Bowen & Avise 1996, 

Pritchard 1997, Meylan & Meylan 1999, Bowen & Karl 2007). Estes animais 

possuem um alto valor econômico e grande vulnerabilidade, e sua inclusão nas 

listas de animais ameaçados de extinção é um reflexo primário da superexploração 

do passado e uma necessidade atual de conservação da espécie (Pritchard 1997). 

 A tartaruga-verde (Chelonia mydas) possui uma história de vida complexa 

que dificulta seu estudo, principalmente devido às escalas temporais e espaciais 

envolvidas (Bowen et al. 1992). De maneira geral, a história de vida compreende 

quatro etapas principais, o filhote, juvenil, subadulto e adulto, quando atinge a 

maturidade sexual (Bowen & Karl 2007); as fêmeas migram longas distâncias 

entre áreas de alimentação e desova (Bowen & Avise 1996). A distribuição destes 

animais é uma consequência de suas necessidades alimentares e de habitat, 

resultando em uma distribuição desigual pelos oceanos (Balazs 1980). A tartaruga- 

verde é onívora enquanto filhote, e após este período, alimenta-se 

preferencialmente de algas, formando grupos de alimentação em águas costeiras 

(Ernst et al. 1994). 

 Os adultos retornam à sua praia natal para reprodução (Bowen & Avise 

1996). Estudos de colônias reprodutoras de tartarugas-verdes com base no DNA 
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mitocondrial revelaram um agrupamento filogenético em dois grupos distintos, 

correspondentes às bases oceânicas do Atlântico e Mediterrâneo e oceanos Índico 

e Pacífico (Avise et al. 1992, Bowen et al. 1992, Karl et al. 1992, Encalada et al. 

1996, Roberts et al. 2004). Este padrão genético é consistente com limites 

geográficos e climáticos que definem a distribuição de tartarugas-verdes (Bowen 

et al. 1992). 

 A presença de mudanças significativas na frequência de haplótipos entre 

populações reprodutoras, assim como a presença de haplótipos endêmicos 

possibilitam a distinção entre os estoques genéticos de tartarugas marinhas e a 

identificação do local de origem destas, quando encontradas em áreas de 

alimentação, ou estoques mistos (Bass 1999, Bjorndal et al. 2006). Esta 

identificação, conhecida como Análise de Estoque Misto, é realizada por métodos 

matemáticos para estimar a contribuição de cada fonte (área de desova) a uma 

área de alimentação, que é composta por indivíduos provenientes de diversas 

origens (Bolker et al. 2007).  

As tartarugas marinhas são animais de grande interesse na genética da 

conservação devido ao seu declínio populacional e história de vida complexa 

(Bowen et al. 1992, Bolker et al. 2003, Roden et al. 2009). Quando as tartarugas se 

misturam em habitats de alimentação compartilhados, as populações de algumas 

colônias podem estar mais vulneráveis que outras (National Research Council 

2010). Quantificar a conectividade espacial entre áreas de alimentação e de desova 

é essencial para a formulação de estratégias conservacionistas, especialmente para 

proteger uma espécie migratória como a tartaruga-verde por toda a sua 

distribuição (Bjorndal & Bolten 2008, National Research Council 2010). 

 Portanto, os objetivos deste trabalho incluem avaliar a diversidade genética 

de Chelonia mydas em áreas de alimentação e desova no Atlântico Oeste, inferir a 

origem dos indivíduos em áreas de alimentação e avaliar a estrutura populacional 

e a conectividade entre populações.  
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1.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 1.4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 O estudo foi conduzido em três locais: uma área de alimentação localizada 

no litoral norte do estado do Rio de Janeiro (município de São Francisco de 

Itabapoana, abreviado como SFI), e em duas áreas de desova, na Guiana Francesa 

(GF) e em Guadalupe (GD) (fig. 1).  

 

Fig. 1: Localização das áreas de estudo: Guadalupe e Guiana Francesa, áreas de 

desova, e SFI (São Francisco de Itabapoana), área de alimentação. 

 

 ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 

O município de São Francisco de Itabapoana localiza-se no extremo norte do 

estado do Rio de Janeiro, na divisa com o Espírito Santo (21°28'12"S e 
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41°07'08"W) (fig. 2), e pertence à microrregião de Campos dos Goytacazes. SFI 

limita ao norte com o Rio Itabapoana e ao sul, com o Rio Paraíba do Sul, o que 

resulta em um grande aporte de água e sedimentos, fazendo com que esta região 

possua características estuarinas (Faria et al. 2001). 

Algumas praias apresentam formações rochosas que favorecem a presença 

de bancos de algas, atraindo tartarugas marinhas para os locais (Nogueira 2011). O 

projeto TAMAR/ICMBio da Base Bacia de Campos e uma empresa de 

monitoramento ambiental atuam na região, verificando a ocorrência de tartarugas 

marinhas na praia, vivas ou mortas, em monitoramentos diários por 36 

quilômetros de praia. Os dados utilizados neste estudo referem-se a coletas entre 

maio de 2011 e junho de 2012. 

 

Fig. 2: Localização de SFI em relação ao estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados 

realizou-se por toda a extensão das praias do município, destacadas pelas cores e 

legenda na figura. 
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 ÁREAS DE DESOVA 

 As áreas de desova compreendem praias localizadas na Guiana Francesa, na 

América do Sul (5°3'48"N e 52°26'55"W), e o arquipélago de Guadalupe, nas 

Antilhas Francesas (16°12'27"N e 61°34'57"W) (fig. 3). Ambos os locais são 

territórios ultramarinos franceses.  

 

 

Fig. 3: Mapa das áreas de desova amostradas no estudo: Guadalupe e Guiana 

Francesa, esta última, destaque para os dois pontos de coleta no país. 
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Na Guiana Francesa, foram coletadas amostras de fêmeas em pontos 

distintos e não contínuos, Awala e Cayenne. A região costeira no país é bastante 

dinâmica, sendo influenciada por bancos de lama do Amazonas, causando a perda 

de alguns locais de nidificação e a colonização de novos (BioInsight/DIREN Guyane 

2003). 

 As amostras de tecido foram retiradas de fêmeas durante a oviposição, com 

auxílio de campo da ONG Kwata e do CNRS (do francês, Centre National de la 

Recherche Scientifique), entre as temporadas reprodutivas de 2011 e 2012. 

 

1.4.2 EXTRAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DO DNA MITOCONDRIAL 

A extração do DNA foi realizada a partir de aproximadamente 3 mm de 

tecido digerido com 15 µL de proteinase K (10 mg/mL) e 400 µL de tampão salino 

a 65⁰C durante uma noite (Sambrook et al. 2001). A extração foi realizada 

seguindo os protocolos de extração salina de (Aljanabi & Martinez 1997) ou o de 

fenol-clorofórmio (Sambrook et al. 1989).  

Sequências de cerca de 700 pb da região controle do DNA mitocondrial 

foram amplificados através da técnica de PCR usando os primers LCM15382 (5’ – 

GCTTAACCCTAAAGCATTGG – 3’) e H950 (5’ – GTCTCGGATTTAGGGGTTTG – 3’) 

(Abreu-Grobois et al. 2006). 

A reação de PCR incluiu 1X de (NH4)2SO4 Buffer, 2,5 mM de MgCl2 (Thermo 

Scientific®), 400 µM de dNTPs, 0,4 µM de cada primer, 0,1 U de Taq DNA 

Polymerase (Thermo Scientific®), 20 ng de DNA e água MilliQ para completar  o 

volume final de 25µL. A amplificação foi realizada segundo o protocolo: 94⁰C a 2 

min, seguido de 40 ciclos a 94⁰C (1 min), 57⁰C (1 min), e 72⁰C (1 min), e uma 

extensão final de 72⁰C a 10 min.  

Os produtos de PCR amplificados foram sequenciados utilizando o kit 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems), e precipitados 

de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram submetidas à 
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corrida eletroforética nos sequenciadores automáticos ABI PRISM® 3100 

GeneticAnalyzer.  

 

1.4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

O alinhamento das sequências foi realizado com o auxílio dos programas 

BioEdit 5.0.6 (Hall 2001) e MEGA 5 (Tamura et al. 2011). As sequências dos 

haplótipos foram comparadas com aquelas depositadas nos bancos de dados do 

Archie Carr Center for Sea Turtle Research (http://accstr.ufl.edu/resources/mtdna-

sequences/) e no GenBank (http://ncbi.nlm.nih.gov/) para confirmação da 

amplificação correta das amostras.   

As sequências haplotípicas foram analisadas pelo programa jModelTest 

(Posada 2008) para verificar qual o melhor modelo de substituição dos 

nucleotídeos. O modelo escolhido foi o Tamura & Nei (1993), sendo selecionado 

para as análises posteriores. Índices de diversidade haplotípica (h) e nucleotídica 

(π) foram obtidos através do programa Arlequin 3.5 (Excoffier et al. 2005), 

utilizando 100.000 passos em cadeias de Markov. O programa TCS (Clement et al. 

2000) foi utilizado para gerar uma rede haplotípica, determinando as relações 

entre os haplótipos encontrados. 

 Testes exatos de diferenciação (Raymond & Russet 1995) foram realizados 

pelo programa Arlequin para comparar amostras dos locais de alimentação com 

outros locais já descritos na literatura (Naro-Maciel et al. 2007).  

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

estrutura populacional entre e dentro dos grupos de alimentação do Oceano 

Atlântico, por meio do Fst (utilizando apenas frequências haplotípicas) e o фst 

(utilizando o modelo de distância genética de Tamura & Nei). Essas análises 

também foram conduzidas com o auxílio do programa Arlequin. Os sítios de 

alimentação de Chelonia mydas no Oceano Atlântico que foram utilizados para 

comparação nas análises estão relacionados na tabela 1, e a localização geográfica 

de cada área está ilustrada na figura 4. 

http://accstr.ufl.edu/resources/mtdna-sequences/
http://accstr.ufl.edu/resources/mtdna-sequences/
http://ncbi.nlm.nih.gov/
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Tabela 1: Áreas de alimentação utilizadas no presente estudo.  

Localidade Número amostral Referência 
Carolina do Norte (CN) 106 Bass et al. 2006 

Flórida (FL) 62 Bass & Witzell 2000 
Bahamas (BH) 80 Lahanas et al. 1998 
Barbados (BB) 60 Luke et al. 2004 
Nicarágua (NI) 60 Bass et al. 1998 
Almofala (AM) 117 Naro-Maciel et al. 2007 

F. Noronha (FN) 117 Naro-Maciel et al. 2012 

 

 

Atol das Rocas (AR) 101 Naro-Maciel et al. 2012 

 
Bahia (BA) 45 Naro-Maciel et al. 2012 

 
Espírito Santo (ES) 157 Naro-Maciel et al. 2012 

 
Ubatuba (UB) 113 Naro-Maciel et al. 2007 

Arvoredo (AD) 115 Proietti et al. 2012 
Argentina (AG)  93 Prosdocimi et al. 2012 

Cabo Verde (CV) 44 Monzón-Arguello et al. 2010 
São Francisco Itabapoana (SFI) 

((ASFI) 

190 Este estudo 
  

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 4: Localização das áreas de alimentação analisadas. Em cor destacada, a área 

amostrada neste estudo. 
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DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE DESOVA 

As mesmas análises descritas anteriormente foram utilizadas para analisar 

a diversidade e diferenciação genética entre Guiana Francesa, Guadalupe e as 

outras áreas de desova (tabela 2, figura 5). 

 

Tabela 2: Áreas de desova utilizadas como referência neste estudo. 

Localidade N Referência 
México (MX) 20 Encalada et al. 1996 

Costa Rica (CR) 433 Bjorndal et al. 2005 
Flórida (FL) 24 Encalada et al. 1996 

Ilha Aves/Suriname 

(AV) 

45 Encalada et al. 1996 
Atol das Rocas (AR) 53 Encalada et al. 1996, Bjorndal et al. 2006 
Ilha Trindade (TI) 99 Bjorndal et al. 2006 
Ilha Ascensão (AI) 245 Encalada et al. 1996, Formia et al. 2006 
Guiné Bissau (GB) 70 Encalada et al. 1996, Formia et al. 2006 

São Tomé (ST) 20 Formia et al. 2006 
Bioko (BI) 50 Formia et al. 2006 

 
Chipre (CH) 26 Encalada et al. 1996, Kaska 2000 
Cuba (CB) 28 Ruíz-Urquíola et al. 2010 

Guiana Francesa (GF) 46 Este estudo 
Guadalupe (GD) 24 Este estudo 

 
 

 

Fig. 5: Localização das áreas de desova analisadas. 
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ORIGEM DE INDIVÍDUOS EM ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

Para analisar a origem dos indivíduos presentes em SFI, foi necessário 

verificar se o local constituía um estoque misto, ou seja, a hipótese de 

homogeneidade entre SFI e as áreas de desova presentes no Oceano Atlântico 

(listadas na tabela 2) deveria ser rejeitada (Chapman 1996). Para testar a hipótese, 

foram conduzidos testes exatos de diferenciação no programa Arlequin 3.5 

(Excoffier et al. 2005) e testes do Qui-Quadrado (χ2) no programa CHIRXC (Zaykin 

& Pudovkin 1993).  

Os haplótipos “órfãos” (haplótipos encontrados em áreas de alimentação, 

ainda não descritos em áreas de desova) foram excluídos das análises de estoque 

misto, por não ser possível determinar a sua origem nestes casos. 

As análises de estoque misto (MSA) foram realizadas para avaliar e 

quantificar a contribuição das áreas de desova presentes no Atlântico e Caribe para 

as populações de SFI, a fim de entender a conectividade entre tais áreas. O MSA foi 

conduzido com o auxílio do algoritmo Bayesiano, por meio de dois programas 

distintos: Bayes (Pella & Masuda 2001) e o R (R Development Core Team 2005). O 

Bayes foi utilizado na abordagem “many-to-one” (abreviado como m2o), em que é 

estimada a contribuição de cada colônia para um único sítio de alimentação, 

enquanto o R foi implementado para “many-to-many” (abreviado como m2m), que 

considera as relações entre todas as colônias e sítios de alimentação conhecidos 

em uma base oceânica (fig. 6).  

 

Fig. 6: Diagrama dos pressupostos de cada análise. R refere-se às colônias, e F, às 

áreas de forrageio. Retirado de Bolker et al. (2007). 
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A abordagem many-to-one analisou duas possiblidades: a primeira (m2o1) 

considera a probabilidade de que cada área de desova contribua igualmente para 

os estoques mistos; a segunda (m2o2) considera a probabilidade de contribuição 

proporcional ao número de fêmeas de cada possível colônia (Bass et al. 2004, 

Naro-Maciel et al. 2007).  

As análises no Bayes foram implementadas com 90.000 MCMC (Monte Carlo 

em Cadeias de Markov), e os resultados só foram considerados após as cadeias 

convergirem, o que era verificado pelo Diagnóstico de Gelman & Rubin (1992), 

com valores inferiores a 1,2. Os resultados finais m2o1 e m2o2 foram comparados 

entre si por meio de estimativas de correlação linear de Pearson, no programa 

Bioestat 5.0 (Ayres et al. 2007). 

O many-to-many avalia o movimento entre todas as colônias e estoques 

mistos ao invés de analisar todas as fontes para um estoque, portanto, é mais 

plausível assumir o pressuposto de que a contribuição das áreas de desova é 

proporcional ao seu tamanho efetivo (Bolker et al. 2007). O Diagnóstico de Gelman 

& Rubin foi constatado após 90.000 MCMC, e da mesma maneira, apenas após as 

cadeias convergirem os dados foram considerados.  

As análises de many-to-many consideraram as seguintes situações: (1) todas 

as áreas de desova e de alimentação foram analisadas (m2m1); (2) a área de 

desova do Chipre foi excluída, devido a análises anteriores demonstrarem baixa 

contribuição desta colônia para áreas de alimentação do Oceano Atlântico (m2m2); 

(3) Guiné Bissau também foi excluída das análises, pois se acredita que esta possa 

ser uma população local conectada a uma área de alimentação ainda não 

amostrada (Godley et al. 2010) (m2m3); e (4) Guiné Bissau foi incluída na análise, 

assim como uma área de alimentação hipotética, com haplótipo fixado em CM-A8 

(n=120); como Guiné Bissau apenas apresenta este haplótipo, esta seria a 

composição hipotética de uma área de alimentação local, seguindo Naro-Maciel et 

al. (2012) (m2m4). 

Testes de regressão linear foram realizados em ambos os tipos de análise 

(m2o e m2m) com a finalidade de determinar se havia alguma relação de 

dependência entre a contribuição de cada colônia e a distância geográfica. Os testes 
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foram implementados no programa Bioestat 5.0. As distâncias geográficas das 

áreas de desova assim como o número de fêmeas reprodutoras de cada local estão 

relacionadas na tabela 3. Essas distâncias foram calculadas com o auxílio do Great 

Circle Distance, que leva em consideração a superfície esférica do planeta, 

importante para grandes migrações.  

 

Tabela 3: Número de fêmeas de cada área de desova (retirado de Naro-Maciel et al. 

2012, exceto para as colônias deste estudo) e a distância geográfica em relação à 

SFI.  

Localidade Número de fêmeas Distância (em km) 
México 1587 6756 

Costa Rica 24000 5729 
Flórida 779 6877 

Ilhas Aves 850 4789 
Suriname 1814 3413 

Atol das Rocas 115 2102 
Ilha Trindade 900 1229 
Ilha Ascensão 3709 3233 
Guiné Bissau 2523 4581 

São Tomé 90 5705 
Bioko 407 6084 
Chipre 100 9966 
Cuba 200 6451 

Guadalupe 50 4727 
Guiana Francesa 6000 3183 

 

 

1.5 RESULTADOS 

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

 Após um ano de amostragem no litoral norte fluminense, foram 

sequenciados 190 indivíduos juvenis e subadultos (comprimento curvilíneo da 

carapaça CCC: média= 37,5 cm; dp= ±8,4) (Musick & Limpus 1997), de um total de 

475 amostras de Chelonia mydas coletadas no período. Foram encontrados 13 

haplótipos, sendo 11 previamente registrados em outras áreas, e dois registrados 

pela primeira vez. São eles: CM-A8, CM-A5, CM-A10, CM-A23, CM-A9, CM-A6, CM-

A1, CM-A42, CM-A24, CM-A3, CM-A32, CM-A69 e CM-A70 (figura 7, tabela 4). As 
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sequências dos haplótipos novos, CM-A69 e CM-A70, foram depositadas no 

Genbank sob os números de acesso KC792574 e KC792575, respectivamente. 

 

 

Fig. 7: Haplótipos presentes em São Francisco de Itabapoana e a relação entre 

estes. Os tamanhos são proporcionais às frequências encontradas na área de 

estudo. 

 

 Os 13 haplótipos registrados são definidos por 19 sítios polimórficos, sendo 

15 substituições (razão transição-transversão de 14:1) e quatro inserções-

deleções.  As diversidades haplotípica e nucleotídica de SFI, quando avaliadas com 

sequências longas (cerca de 700 pb) foram, respectivamente, 0,4929 ± 0,0381 e 

0,0014 ± 0,0010. Entretanto, para propósitos de comparação, apenas as sequências 

curtas (cerca de 480 pb) foram consideradas nas meta-análises (tabela 5).  
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Tabela 4: Haplótipos de Chelonia mydas em SFI e suas frequências relativas. 

Haplótipo Frequência 
relativa 

CM-A8 0,684 
CM-A5 0,200 
CM-A9 0,021 
CM-A6 0,016 

CM-A24 0,016 
CM-A42 0,016 
CM-A10 0,011 
CM-A32 0,011 
CM-A23 0,005 
CM-A1 0,005 
CM-A3 0,005 

CM-A69 0,005 
CM-A70 0,005 

 

 

Tabela 5: Diversidades haplotípica (h) e nucleotídica (π) da região controle do 

mtDNA em áreas de alimentação no Oceano Atlântico. 

Área de 
alimentação N Haplótipos h Π 

São Francisco (SFI) 190 13 0,4929 ± 0,0381 0,0023 ± 0,0017 

Carolina do Norte 106 12 0,7294 ± 0,0301 0,0053 ± 0,0032 

Flórida 62 6 0,4855 ± 0,0668 0,0035 ± 0,0023 

Bahamas 80 7 0,3861 ± 0,0652 0,0064 ± 0,0037 

Nicarágua 60 2 0,1831 ± 0,0621 0,0038 ± 0,0025 

Barbados 60 8 0,7734 ± 0,0276 0,0103 ± 0,0056 

Almofala 117 13 0,7168 ± 0,0306 0,0068 ± 0,0039 

Fernando de Noronha 117 12 0,6497 ± 0,0280 0,0043 ± 0,0027 

Atol das Rocas 101 8 0,6883 ± 0,0355 0,0048 ± 0,0029 

Bahia 45 6 0,6475 ± 0,0529 0,0024 ± 0,0018 

Espírito Santo 157 9 0,5954 ± 0,0306 0,0026 ± 0,0018 

Ubatuba 113 10 0,4460 ± 0,0556 0,0020 ± 0,0015 

Argentina 93 9 0,5526 ± 0,0511 0,0023 ± 0,0017 

Arvoredo 115 12 0,5831 ± 0,0451 0,0025 ± 0,0018 

Cabo Verde 44 5 0,5877 ± 0,0446 0,0042 ± 0,0027 

 

Testes exatos de diferenciação global indicaram que as áreas de 

alimentação são diferentes entre si (P<0,0001). Entretanto, em comparações par a 
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par esta diferenciação é menos pronunciada, e SFI não se distinguiu de algumas 

áreas de alimentação do Atlântico Sul: Bahia (P=0,1772 ± 0,0211), Espírito Santo 

(P=0,1046 ± 0,0109), Ubatuba (P=0,2847 ± 0,0120), Argentina (P=0,8832 ± 

0,0089) e Arvoredo (P=0,7328 ± 0,0130), após correção de Bonferroni. Resultados 

semelhantes foram obtidos nas análises de фst AMOVA (фst= 0,52; P<0,0001) 

(tabela 6). Testes de χ2 entre todas as áreas de alimentação apresentaram valores 

semelhantes (χ2=1605,18; P<0,0001), assim como nos testes par a par. 

 

 

Tabela 6: Diferenciação genética entre áreas de alimentação do Oceano Atlântico. O 

valor-p nos testes exatos de diferenciação está descrito acima da diagonal, e os 

valores de фst AMOVA, abaixo da diagonal. Valores em negrito indicam P<0,05. 

 

 SFI CN FL BH NI BB AM FN AR BA ES UB AG AD CV 

SFI  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,177 0,105 0,285 0,883 0,733 0,002 

CN 0,779  0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FL 0,848 0,027  0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BH 0,760 0,048 0,037  0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NI 0,843 0,079 0,015 0,016  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BB 0,474 0,228 0,302 0,177 0,293  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AM 0,090 0,559 0,625 0,514 0,615 0,168  0,001 0,236 0,025 0,000 0,000 0,000 0,001 0,075 

FN 0,086 0,694 0,761 0,657 0,753 0,338 0,056  0,002 0,071 0,002 0,000 0,000 0,000 0,984 

AR 0,040 0,644 0,717 0,604 0,708 0,258 0,005 0,030  0,149 0,067 0,000 0,019 0,020 0,032 

BA 0,021 0,723 0,817 0,682 0,807 0,347 0,063 0,016 0,023  0,583 0,007 0,378 0,897 0,036 

ES 0,019 0,755 0,825 0,731 0,819 0,433 0,075 0,024 0,026 -0,011  0,000 0,313 0,418 0,052 

UB  0,006 0,750 0,834 0,726 0,827 0,413 0,077 0,120 0,044 0,065 0,054  0,227 0,228 0,000 

AG -0,006 0,754 0,840 0,726 0,833 0,413 0,076 0,065 0,031 0,007 0,007 0,014  0,931 0,002 

AD -0,005 0,750 0,829 0,724 0,822 0,414 0,072 0,063 0,028 0,005 0,007 0,011 -0,008  0,008 

CV 0,156 0,683 0,769 0,632 0,756 0,291 0,063 -0,009 0,048 0,046 0,059 0,199 0,129 0,119  

 

  

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE DESOVA 

 As amostras das áreas de desova totalizaram 24 indivíduos em Guadalupe, e 

46 na Guiana Francesa. Ao se considerar as sequências longas, a população de 

Guadalupe exibiu 3 haplótipos, CMA-5.1, CMA-5.2 e CM-A3, apresentando 12 sítios 

polimórficos, dos quais 10 eram transições, 1 transversão e 1 inserção-deleção. 

Quando consideradas as sequências curtas, a população de Guadalupe apresentou 
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2 haplótipos, CM-A3 e CM-A5, definidos por 10 sítios polimórficos, sendo 10 

transições, e nenhuma inserção-deleção foi identificada.  

Na Guiana Francesa, a análise de sequências longas revelou 3 haplótipos, 

CM-A5, CM-A8 e CM-A22, constituídos de 15 sítios polimórficos: 14 transições e 1 

transversão. Já para as sequências curtas, os mesmos haplótipos foram 

identificados por 13 sítios polimórficos (12 transições e 1 transversão) (tabela 7, 

figura 8). 

 Testes exatos de diferenciação indicaram não haver diferença significativa 

entre os dois sítios de amostragem na Guiana Francesa (P=0,1141), Cayenne e 

Awala. Portanto, os dados de ambos os locais passaram a ser integrados para 

análises posteriores. 

 As diversidades haplotípica (h) e nucleotídica (π) de Guadalupe foram h= 

0,2355 ± 0,1093 e π= 0,0012 ± 0,0009; para a Guiana Francesa, os valores foram h= 

0,1266 ± 0,0655 e π= 0,0018 ± 0,0013, quando consideradas as sequências longas. 

Os índices de diversidade haplotípica e nucleotídica para sequências curtas de 

todas as áreas de desova do Oceano Atlântico estão indicados na tabela 8. 

 

 

 

Tabela 7: Frequência relativa dos haplótipos de Chelonia mydas em Guadalupe e 

Guiana Francesa. 

 Haplótipo Frequência 
relativa 

Guadalupe CM-A5 0,950 
 CM-A3 0,050 
   

Guiana CM-A5 0,930 
Francesa CM-A8 0,040 

 CM-A22 0,030 
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Fig. 8: Rede de haplótipos em Guadalupe e Guiana Francesa. As frequências são 

proporcionais ao tamanho na figura. 

 

Tabela 8: Diversidades haplotípica (h) e nucleotídica (π) da região controle do 

mtDNA nas áreas de estudo, e comparação com outras áreas de desova.  

Área de desova N Haplótipos h Π 

     Guadalupe (GD) 24 2 0,0833 ± 0,0749 0,0017 ± 0,0014 

Guiana Francesa (GF) 46 3 0,1266 ± 0,0655 0,0027 ± 0,0019 

México (MX) 20 7 0,8158 ± 0,0575 0,0051 ± 0,0032 

Costa Rica (CR) 433 5 0,1627 ± 0,0231 0,0033 ± 0,0022 

Flórida (FL) 24 3 0,5616 ± 0,0468 0,0013 ± 0,0012 

Ilhas Aves/Suriname (AV) 45 4 0,2091 ± 0,0789 0,0028 ± 0,0020 

Atol das Rocas (AR) 53 7 0,5196 ± 0,0763 0,0019 ± 0,0015 

Ilha Trindade (TI) 99 7 0,5046 ± 0,0522 0,0012 ± 0,0010 

Ilha Ascensão (AI) 245 13 0,3031 ± 0,0384 0,0008 ± 0,0008 

Guiné Bissau (GB) 70 1 0,0000 ± 0,0000 0,0000 ± 0,0000 

São Tomé (ST) 20 7 0,5842 ± 0,1270 0,0030 ± 0,0021 

Bioko (BI) 50 2 0,1837 ± 0,0681 0,0004 ± 0,0006 

Chipre (CH) 26 2 0,0769 ± 0,0697 0,0002 ± 0,0004 

Cuba (CB) 28 7 0,6481 ± 0,0890 0,0053 ± 0,0033 



43 
 

Testes exatos de diferenciação global entre todas as áreas de desova 

indicam que as áreas diferem estatisticamente entre si (P<0,001). Quando se trata 

de análises par a par, não há estruturação entre Guadalupe e Guiana Francesa 

(P=1,0000 ± 0,0000), Guadalupe e Ilhas Aves/Suriname (P=1,0000 ± 0,0000) e 

Guiana Francesa e Ilhas Aves/Suriname (P=0,5902 ± 0,0015), após correções de 

Bonferroni.  

A análise de фst AMOVA também apresentou diferenciação global (фst = 

0,80; p<0,0001) com resultados menos pronunciados em comparações par a par 

(tabela 9). Testes de χ2 entre todas as áreas de alimentação apresentaram valores 

semelhantes (χ2=1605,18; P<0,0001), assim como nos testes par a par. 

 

Tabela 9: Diferenciação genética entre áreas de desova do Oceano Atlântico. O 

valor-p nos testes exatos de diferenciação está representado acima da diagonal, e 

os valores de фst AMOVA, abaixo da diagonal. Valores em negrito indicam P<0,05. 

 GD GF MX CR FL AV AR TI AI GB ST BI CH CB 

GD  1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GF -0,027  0,000 0,000 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MX 0,817 0,802  0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CR 0,828 0,821 0,194  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FL 0,922 0,884 0,070 0,115  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 

AV -0,025 -0,020 0,798 0,818 0,882  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AR 0,741 0,659 0,841 0,810 0,925 0,654  0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 

TI 0,746 0,684 0,861 0,815 0,921 0,680 0,018  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AI 0,826 0,777 0,925 0,851 0,954 0,774 0,046 0,069  0,350 0,000 0,747 0,000 0,000 

GB 0,897 0,771 0,917 0,827 0,980 0,769 0,092 0,102 0,011  0,000 0,011 0,000 0,000 

ST 0,573 0,512 0,750 0,804 0,882 0,504 0,069 0,093 0,104 0,170  0,004 0,000 0,000 

BI  0,807 0,684 0,878 0,819 0,958 0,680 0,076 0,093 0,006 0,102 0,059  0,000 0,000 

CH 0,950 0,902 0,569 0,635 0,872 0,902 0,945 0,932 0,959 0,997 0,915 0,979  0,000 

CB 0,916 0,881 0,092 0,064 0,009 0,880 0,919 0,918 0,952 0,972 0,876 0,950 0,833  

 

 

ORIGEM DOS INDIVÍDUOS EM ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

Os testes de heterogeneidade indicaram que SFI é significativamente 

distinto de todas as áreas de desova analisada (tabela 10). 
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Tabela 10: Testes de heterogeneidade entre SFI e áreas de desova. Estão 

representados os valores de qui-quadrado, фst AMOVA e valor-P nos testes exatos 

de diferenciação. Valores em negrito indicam P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As análises de many-to-one indicaram que a maior contribuição genética 

para SFI provém da Ilha Ascensão, seguida da Guiana Francesa e Guiné Bissau, 

tanto para contribuições iguais (tabela 11) quanto para as proporcionais (tabela 

12). As análises não encontraram relações entre as contribuições e as distâncias 

geográficas (R12=0,098, p1=0,14; R22=0,064, p2=0,19). 

As análises de many-to-many sugeriram Guiné Bissau, Ilha Ascensão, Guiana 

Francesa e Ilhas Aves/Suriname como os principais contribuidores para a 

composição genética de SFI (figuras 9, 10, 11 e 12). 

 

 

 

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, RJ 
 

χ2 Фst AMOVA 
TESTE EXATO 

DE 
DIFERENCIAÇÃO 

GD 63,12 0,536 0,000 
GF 92,16 0,504 0,000 
MX 174,53 0,839 0,000 
CR 530,42 0,820 0,000 
FL 190,90 0,885 0,000 
AV 112,20 0,496 0,000 
AR 54,65 0,098 0,000 
TI 67,66 0,115 0,000 
AI 68,74 0,098 0,000 
GB 26,53 0,103 0,000 
ST 51,18 0,042 0,003 
BI 24,22 0,053 0,001 
CH 211,00 0,890 0,000 
CB 192,35 0,884 0,000 
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Tabela 11: Estimativas da contribuição (many-to-one) de cada estoque para SFI, 

considerando a hipótese de que cada um contribua igualmente para o estoque 

misto (m2o1). 

 

 

Tabela 12: Estimativas da contribuição (many-to-one) de cada estoque para SFI, 

considerando a probabilidade de contribuição proporcional ao número de fêmeas 

de cada colônia (m2o2). 

Estoque Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

2,5% 97,5% 

México 0,0017 0,0044 0,0000 0,0156 
Costa Rica 0,0068 0,0069 0,0000 0,0249 

Flórida 0,0012 0,0038 0,0000 0,0132 
Ilhas Aves/Suriname 0,0095 0,0297 0,0000 0,1111 

Atol das Rocas 0,0002 0,0030 0,0000 0,0000 
Ilha Trindade 0,0038 0,0177 0,0000 0,0539 

Ilha Ascensão 0,6419 0,1582 0,2827 0,8155 
Guiné Bissau 0,1145 0,1527 0,0000 0,4715 

São Tomé 0,0002 0,0042 0,0000 0,0000 
Bioko 0,0056 0,0373 0,0000 0,0596 
Chipre 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 
Cuba 0,0001 0,0012 0,0000 0,0002 

Guadalupe 0,0001 0,0030 0,0000 0,0000 
Guiana Francesa 0,2143 0,0440 0,1028 0,2897 

 

Estoque Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

2,5% 97,5% 

México 0,0022 0,0050 0,0000 0,0177 
Costa Rica 0,0010 0,0030 0,0000 0,0104 

Flórida 0,0034 0,0061 0,0000 0,0212 
Ilhas Aves/Suriname 0,0123 0,0340 0,0000 0,1324 

Atol das Rocas 0,0067 0,0215 0,0000 0,0730 
Ilha Trindade 0,0113 0,0285 0,0000 0,1033 

Ilha Ascensão 0,5782 0,1774 0,2187 0,8051 
Guiné Bissau 0,1362 0,1615 0,0000 0,4832 

São Tomé 0,0023 0,0091 0,0000 0,0236 
Bioko 0,0336 0,0870 0,0000 0,3384 
Chipre 0,0004 0,0015 0,0000 0,0044 
Cuba 0,0015 0,0039 0,0000 0,0139 

Guadalupe 0,0205 0,0473 0,0000 0,1811 
Guiana Francesa 0,1904 0,0636 0,0190 0,2832 
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Fig. 9: Estimativas da contribuição (many-to-many) de cada estoque para as áreas 

de alimentação (m2m1). 

 

 

 

Fig. 10: Estimativas da contribuição (many-to-many) de cada estoque para as áreas 

de alimentação, excluindo o Chipre (m2m2). 
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Fig. 11: Estimativas da contribuição (many-to-many) de cada estoque para as áreas 

de alimentação, excluindo o Chipre e Guiné Bissau (m2m3). 

 

 

 

Fig. 12: Estimativas da contribuição (many-to-many) de cada estoque para as áreas 

de alimentação, excluindo o Chipre e acrescentando Guiné Bissau e uma área de 

alimentação hipotética (HP) na análise (m2m4). 
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1.6 DISCUSSÃO 

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

Os resultados encontrados em SFI fornecem a evidência de que esta é uma 

área de alimentação para tartaruga-verde, diferenciada de todas as outras 

previamente descritas (pelo teste de diferenciação global), e composta de 

indivíduos provenientes de origens distintas. De 475 amostras coletadas, foram 

sequenciadas 190: o estudo de Formia (2002) sugere que, dada a região controle 

do mtDNA ser usada rotineiramente em estudos de tartaruga-verde e assumindo 

níveis comparáveis de variabilidade, um número de 180-200 seria adequado para 

documentar a diversidade genética.  

Os haplótipos identificados em SFI em sua maioria foram previamente 

encontrados no Atlântico Sul (CM-A8, CM-A6, CM-A9, CM-A10, CM-23, CM-A42, 

CM-A24 e CM-A32), três são principalmente do Atlântico Norte (CM-A5, CM-A1 e 

CM-A3) e os outros dois (CM-A69 e CM-A70) foram registrados pela primeira vez 

na área de estudo. O perfil genético de SFI é bastante semelhante a outras áreas de 

alimentação do Oceano Atlântico Sul (figura 13). 

Como já observado em outras áreas de alimentação do Atlântico Sul, o 

haplótipo mais frequente foi CM-A8 (Naro-Maciel et al. 2007, Proietti et al. 2009, 

Prosdocimi et al. 2012, Proietti et al. 2012, Naro-Maciel et al. 2012), sendo 

característico principalmente de colônias localizadas na Ilha Ascensão, Guiné 

Bissau e Brasil (Encalada et al. 1996), mas também já registrado em áreas de 

alimentação na região do Caribe, do Atlântico Norte (Lahanas et al. 1998, Luke et 

al. 2004). Este é o haplótipo mais frequente no Oceano Atlântico, e a sua posição 

central nas redes haplotípicas sugere que ele seja o mais próximo de um haplótipo 

ancestral do Atlântico (Encalada et al. 1996, Bjorndal et al. 2006). 

O haplótipo CM-A5, segundo mais frequente na amostra, foi descrito para a 

região do Caribe (Lahanas et al. 1994, Lahanas et al. 1998, Bass & Witzell 2000, 

Bjorndal et al. 2005), enquanto CM-A6 foi encontrado em Atol das Rocas (Lahanas 

et al. 1994). Esses haplótipos podem ter colonizado a costa nordeste da América do 

Sul (Encalada et al. 1996). 
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Fig. 13: Mapa do perfil genético dos sítios de alimentação do Oceano Atlântico. 

Apenas os haplótipos mais frequentes de cada área estão demonstrados.  

 

O haplótipo CM-A23 é encontrado na Ilha Trindade (Bjorndal et al. 2006).  

Os haplótipos CM-A10 e CM-A9 são provenientes da Ilha Ascensão, Ilha Trindade, 

Atol das Rocas e já foram registrados em áreas de alimentação no Caribe (Encalada 

et al. 1996, Luke et al. 2004, Bjorndal et al. 2006). O haplótipo 42, até o momento, 

só foi encontrado em áreas de alimentação (Naro-Maciel et al. 2007). 

O haplótipo CM-A69, encontrado neste estudo, apresenta uma mutação em 

relação ao haplótipo CM-A9; já o haplótipo CM-A70, também encontrado pela 

primeira vez, difere em uma base de CM-A8, o haplótipo mais difundido no 

Atlântico Sul. 

As diversidades haplotípicas (h) e nucleotídicas (π) apresentaram valores 

similares a de outras áreas de alimentação do Atlântico Sul (Naro-Maciel et al. 

2007, Proietti et al. 2009, Naro-Maciel et al. 2012, Proietti et al. 2012, Prosdocimi 

et al. 2012).  
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De maneira semelhante, não foi encontrada uma estrutura evidente entre 

SFI e Bahia, Espírito Santo, Ubatuba, Arvoredo e Argentina. Este padrão é 

concordante com o sugerido por Fallabrino et al. (2010),  no qual os autores 

propõem a criação de um corredor marinho entre Brasil, Argentina e Uruguai, por 

compartilharem populações de juvenis. Ao se avaliar o perfil genético das áreas de 

alimentação já estudadas, é possível observar dois grandes agrupamentos (figura 

13): o do Atlântico Sul (Naro-Maciel et al. 2007, Naro-Maciel et al. 2012, Proietti et 

al. 2012, Prosdocimi et al. 2012), e outro que compreende as áreas de alimentação 

do Caribe e Atlântico Norte (Bass et al. 1998, Lahanas et al. 1998, Bass & Witzell 

2000, Luke et al. 2004, Bass et al. 2006). Essa informação é corroborada pelos 

resultados de estrutura populacional, fornecidos pelos testes exatos de 

diferenciação e фst AMOVA realizados neste trabalho.  

As diferenças na composição genética entre as áreas de alimentação podem 

ser atribuídas à proximidade de potenciais colônias contribuidoras, ou a variados 

mecanismos de dispersão (Bass & Witzell 2000). As diferenças (ou semelhanças) 

entre as áreas de alimentação também podem ser devido a efeitos do período de 

amostragem. Amostragens em apenas uma estação reprodutiva não permitem a 

observação de mudanças na composição haplotípica ao longo do tempo (Bass & 

Witzell 2000, Bjorndal & Bolten 2008). Outros fatores podem influenciar a 

composição genética de áreas de alimentação, como a distância geográfica entre 

colônias reprodutoras e as áreas de alimentação (Bass & Witzell 2000), o número 

de fêmeas que desova em cada local (Lahanas et al. 1998) e as correntes marítimas 

(Luke et al. 2004). 

Em um estudo baseado em informações de telemetria de oito juvenis de 

Chelonia mydas no Brasil, verificou-se que estes animais movem-se por águas 

costeiras; e que a maior diferença na área de vida deve-se à dieta predominante 

dos animais, se for de algas marinhas ou macroalgas, com maiores áreas utilizadas 

no caso das macroalgas (quando a área de alimentação é de cerca de 90 km) 

(Godley et al. 2003). Outro estudo, realizado com telemetria de juvenis no México, 

sugeriu que as tartarugas-verdes podem percorrer grandes distâncias enquanto 

residentes em áreas de alimentação, e podem visitar vários habitats (Seminoff & 

Jones 2006). 
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A distribuição de tartarugas-verdes ao longo do Caribe e Oceano Atlântico 

demonstra a ausência de fronteiras nacionais em ambientes marinhos (Bass et al. 

2006), e portanto, a definição da estrutura genética nestes casos é complexa 

(Shamblin et al. 2012a). Apesar disso, o padrão apresentado no Atlântico Sul é 

consistente com dados de marcação e recaptura que mostram movimentos de 

tartarugas-verdes para o norte e o sul, em áreas de alimentação (Marcovaldi et al. 

2000). Ainda que as áreas de alimentação sejam compostas por indivíduos de 

diferentes origens, agrupamentos regionais podem estar sujeitos a 

subestruturação dentro das bases oceânicas (Godley et al. 2010, Naro-Maciel et al. 

2012).  

 Uma das questões mais complexas no estudo de animais migratórios 

marinhos é o esclarecimento dos movimentos de juvenis; geralmente este estágio é 

difícil de estudar devido ao tamanho corporal reduzido, migrações de longas 

distâncias, alto custo para estudos dentro d’água, maior dificuldade e número 

menor de indivíduos observados, dado a baixa densidade destes animais no mar 

(Lahanas et al. 1998, Bjorndal et al. 2005a). 

Devido à natureza migratória e estrutura populacional complexa, é 

necessário amostrar cada estágio de vida das tartarugas-verdes para determinar a 

extensão da conectividade entre populações (National Research Council 2010). Os 

estudos genéticos são uma alternativa para elucidar questões que se referem à 

distribuição e dinâmica das populações destes répteis marinhos (Bowen & Witzell 

1996). A preservação de juvenis de tartarugas marinhas, muitas das quais se 

alimentam por toda a extensão da costa brasileira, complementa outros esforços 

de conservação, além de proteger áreas de desovas situadas a milhares de 

quilômetros de distância (Naro-Maciel et al. 2007). 

 

DIVERSIDADE GENÉTICA E DIFERENCIAÇÃO POPULACIONAL: ÁREAS DE DESOVA 

Os haplótipos encontrados em Guadalupe e Guiana Francesa apresentam 

um perfil característico de sítios de reprodução presentes no Caribe (figura 14). 

Também é possível observar quatro agrupamentos, refrentes às colônias do 

Atlântico Norte, Caribe, Atlântico Sul e Mediterrâneo. O haplótipo CM-A5, mais 
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frequente nessas populações, já foi descrito em outras áreas de desova do Caribe 

(Bjorndal et al. 2005, Bass et al. 2006). Segundo Encalada et al. (1996), precursores 

dos haplótipos CM-A5, CM-A6 e CM-A7 podem ter colonizado a costa nordeste da 

América do Sul (como o Suriname e outras colônias das Guianas). 

 

Fig. 14: Mapa do perfil genético dos sítios de desova do Oceano Atlântico e mar 

Mediterrâneo. Apenas os haplótipos compartilhados mais frequentes estão 

demonstrados.  

 

A figura 14 também permite observar que não há um gradiente genético 

entre os perfis do Atlântico Norte para o Atlântico Sul: observa-se nesta região a 

quase ausência de perfis “intermediários”, sugerindo haver poucas interações 

entre os grupos.   

 As diversidades haplotípica e nucleotídica encontradas na Guiana Francesa 

e em Guadalupe apresentaram resultados comparáveis à de outras áreas de desova 

do Oceano Atlântico, especialmente as localizadas no Caribe e Atlântico Sul.  
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A utilização de sequências longas nas colônias reprodutoras demonstrou 

uma partição do haplótipo CM-A5 (identificado nas sequências curtas) em CMA-5.1 

e CMA-5.2 em Guadalupe, como já encontrado por Shamblin et al. (2012a) em 

outras colônias reprodutoras do Caribe. No estudo mencionado, os autores, por 

meio de sequências mitogenômicas de tartaruga-verde, encontraram perfis 

genéticos distintos em colônias do Caribe que tipicamente não apresentam 

estrutura evidente com sequências menores (Suriname e Ilhas Aves, por exemplo). 

O haplótipo longo definido como CMA-5.1 foi encontrado em todas as áreas 

amostradas, embora apenas no Suriname este haplótipo estivesse fixado. Situação 

semelhante foi encontrada na Guiana Francesa onde, ao se identificar os haplótipos 

longos, apenas CMA-5.1 foi identificado. Da mesma maneira, os haplótipos CMA-5.1 

e CMA-5.2 foram encontrados nas Ilhas Aves, como também observado em 

Guadalupe. Estes dados, apesar do número reduzido, reforçam a importância de se 

utilizar sequências mais longas nas análises, para aumentar a resolução da 

estrutura e origens de tartarugas-verdes. Estudos com outras espécies de 

tartarugas com sequências longas apresentaram resultados e conclusões 

semelhantes (Vargas et al. 2008, Shamblin et al. 2012b, Dutton et al. 2013). 

 Estudos de genética de populações de animais marinhos enfatizam que a 

principal amostragem deve ser realizada em locais de reprodução e nascimento, ou 

o mais próximo possível geograficamente, visto que estas amostras não estão 

sujeitas aos estágios dispersivos da história de vida destes animais, que podem 

confundir as análises de genética de populações (National Research Council 2010). 

O conhecimento da extensão da estruturação de colônias, tanto em escalas 

temporais como espaciais, pode fornecer uma compreensão maior dos 

mecanismos de fidelidade ao local de nascimento, além de ser importante para 

programas de conservação que buscam a manutenção da diversidade genética 

(Bjorndal et al. 2005).  

Guiana Francesa e Guadalupe mostraram-se independentes de todas as 

áreas de desova já amostradas no Atlântico e Mediterrâneo, exceto entre si 

(P=1,000) e entre ambas e Ilhas Aves/Suriname (P=1,000). A ausência de 

diferenciação entre algumas colônias pode indicar a presença de fluxo gênico entre 

pares de populações, ou ser um resultado de isolamento recente (Encalada et al. 
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1996). O pequeno número de haplótipos presentes nas áreas de desova pode 

indicar uma origem recente das linhagens de tartarugas-verdes no oceano 

Atlântico (Formia et al. 2006); assim como também ser um reflexo da baixa taxa de 

evolução do DNA mitocondrial nestes animais, cerca de 8 vezes menor quando 

comparado a outras linhagens de animais (Avise et al. 1992).  

Estes primeiros dados podem ser úteis no que se refere ao conhecimento 

das áreas de desova e de alimentação para tartarugas-verdes no Oceano Atlântico, 

e permitirão uma maior resolução para as análises de estoque misto e o 

entendimento da conectividade entre essas diferentes áreas utilizadas.  

 

ORIGEM DE INDIVÍDUOS EM ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO 

Muitos animais passam fases distintas de suas vidas em áreas separadas 

geograficamente, tanto migrando sazonalmente (aves de áreas tropicais ou 

temperadas, borboletas monarcas) como se movendo por mudanças ontogenéticas 

entre áreas de alimentação ou entre áreas de alimentação e de reprodução, com os 

adultos retornando ao local natal para reproduzir (salmão, tartarugas marinhas, 

baleias) (Bolker et al. 2007).  

A hipótese do estoque misto para SFI foi confirmada pelos testes exatos de 

diferenciação, фst AMOVA e análises de qui-quadrado. As principais colônias que 

contribuem para o perfil genético de SFI, segundo as análises de estoque misto, são 

Ilha Ascensão, Guiana Francesa e Guiné Bissau (figura 15).  

As análises de estoque misto baseiam-se no uso de modelos matemáticos 

para estimar as contribuições de diferentes colônias para uma área de alimentação 

(Okuyama & Bolker 2005, Bolker et al. 2007), entretanto, certas limitações 

impedem uma maior resolução destas análises, como a falta de diferenciação de 

algumas colônias, presença de haplótipos órfãos e impossibilidade de todas as 

áreas de desova estarem amostradas – uma violação do método (Bowen & Karl 

2007, National Research Council 2010). Tais limitações influenciam nos resultados, 

com a presença de intervalos de confiança muito grandes. Esse padrão foi 

encontrado tanto nas análises “many-to-one” e “many-to-many”. 
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Fig. 15: Principais colônias que possivelmente contribuem para a composição 

genética de SFI. Os haplótipos mais frequentes estão discriminados pelas cores. 

 

Em many-to-one, o resultado da análise que considerava a informação do 

número de fêmeas de cada sítio de reprodução (m2o2) apresentou intervalos de 

confiança menores que a m2o1, que não analisava o tamanho das colônias como 

priori. Este é um resultado esperado, visto que o acréscimo de variáveis ecológicas 

(no caso, número de fêmeas) pode tornar a análise mais realista, e tal variável já foi 

considerada importante para o estoque misto (Lahanas et al. 1998). Da mesma 

maneira, as análises de many-to-many também apresentaram grandes intervalos 

de confiança. A variação no intervalo de confiança pode explicar as diferenças na 

porcentagem de contribuição de cada colônia: Ilha Ascensão (m2o=64%, 

m2m=25%), Guiana Francesa (m2o=21%, m2m=17%) e Guiné Bissau (m2o=11%, 

m2m=36%). 

Ainda em relação às análises de many-to-many, os resultados oscilaram 

pouco nas diferentes combinações utilizadas, conforme comparado na tabela 13. A 

análise de m2m1 considerou todas as áreas de desova estudadas no Atlântico e 
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Mediterrâneo; já m2m2 excluiu o Chipre como potencial contribuidor, dado a sua 

composição haplotípica não ser compartilhada com a maioria das áreas de 

alimentação do Oceano Atlântico. Em m2m3, a exclusão de Guiné Bissau das 

análises aumentou muito a contribuição de Ilha Ascensão e Guiana Francesa para 

SFI, corroborando estudos anteriores que mostraram uma grande contribuição de 

Ascensão para a costa brasileira (Naro-Maciel et al. 2007, Proietti et al. 2012, Naro-

Maciel et al. 2012). Finalmente, a inclusão, em m2m4, de uma área de alimentação 

hipotética tornou os resultados um pouco mais refinados, com uma maior 

contribuição de Ilha Ascensão, mas ainda menor em relação à Guiné Bissau. A 

inclusão de uma área de alimentação hipotética teve como objetivo testar a 

hipótese de que Guiné Bissau seja uma área de desova conectada a uma possível 

área de alimentação local, com a frequência haplotípica fixada em CM-A8, como 

sugerido por Godley et al. (2010) e Naro-Maciel et al. (2012). Para os resultados 

deste estudo, a inclusão de uma área de alimentação hipotética contribuiu pouco 

para o perfil genético de SFI, e as origens destes indivíduos.  

 

Tabela 13: Comparação da contribuição relativa das principais áreas de desova 

para SFI entre as quatro análises de many-to-many.   

 AI GB GF 
m2m1 25% 36% 17% 
m2m2 23% 39% 15% 
m2m3 53% - 24% 
m2m4 27% 34% 19% 

 

De maneira geral, os resultados das análises mostram-se consistentes, com 

exceção da Ilha Ascensão e Guiné Bissau; nestas colônias, os intervalos de 

confiança são maiores. Por se tratar de uma análise integrada com outros estudos, 

é necessário que se aumentem as resoluções das áreas de desova já descritas para 

tartaruga-verde, especialmente no que diz respeito às colônias de Ascensão e 

Guiné Bissau (Naro-Maciel et al. 2012). Esse tipo de cooperação já tem sido 

realizado pela rede ASO (disponível em http://www.tortugasaso.org/), uma rede 

de especialistas do Brasil, Uruguai e Argentina que tem o intuito de fornecer e 

padronizar informações sobre a biologia e conservação de tartarugas marinhas, já 

http://www.tortugasaso.org/
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que a região é conhecida por ser habitat de alimentação, desenvolvimento e 

corredor migratório de 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas existentes 

atualmente (Fallabrino et al. 2004, Fallabrino et al. 2010).  

Apesar da falta de robustez em alguns dos resultados, os estudos de 

marcação e recaptura auxiliam na interpretação dos dados gerados pelas análises 

genéticas (Carr 1975, Pritchard 1976); sabe-se, por exemplo, que apesar da baixa 

porcentagem de contribuição da Ilha Ascensão para SFI demonstrada nas análises 

de many-to-many, esta é uma das colônias mais importantes para as áreas de 

alimentação do Atlântico Sul (Naro-Maciel et al. 2007, Proietti et al. 2009, Naro-

Maciel et al. 2012, Proietti et al. 2012, Prosdocimi et al. 2012).  

 Embora as análises de estoque misto apresentem grandes intervalos de 

confiança, os resultados devem ser interpretados de maneira qualitativa como já 

sugerido por Bowen & Karl (2007). As principais colônias identificadas no estudo 

bem como SFI compreendem três RMUs identificadas para Chelonia mydas: centro 

do Atlântico, sul do Caribe e sudoeste do Atlântico (Wallace et al. 2010). Essas 

RMUs foram determinadas a partir de dados de telemetria, genética, marcação e 

recaptura; e são úteis para definir a importância geográfica de algumas áreas para 

populações de tartarugas marinhas, em termos de presença, densidade e riqueza.  

As análises de estoque misto podem revelar as conexões demográficas entre 

populações reprodutoras regionais e em áreas de alimentação, e indicar quais 

destas populações estão em risco devido a distúrbios no habitat e captura 

incidental (National Research Council 2010). 

As figuras 14 (que sugere poucas interações entre áreas de desova) e 15 

(que apresenta as contribuições genéticas de cada área de desova para uma área 

de alimentação) destacam a dificuldade em se definir um padrão genético claro em 

tartarugas marinhas, que permanece dependente das etapas de vida amostradas. 

Além disso, ressaltam a necessidade de se considerar diferentes etapas, como 

adultos em áreas de desova, juvenis e adultos em áreas de alimentação e 

desenvolvimento, para uma visão relevante sobre o tema. Os resultados 

encontrados neste estudo corroboram por meio de dados genéticos a 
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conectividade entre SFI e colônias do Atlântico e Caribe, e sua importância para 

populações de tartarugas-verdes que habitam o Oceano Atlântico.  
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CAPÍTULO 2. Diversidade, estrutura e história demográfica de 
Chelonia mydas no oeste do Oceano Atlântico, com base em 

marcadores microssatélites 

 

2.1 ABSTRACT 

Sea turtles are reptiles with a long lifespan that undertake wide-ranging 

migrations through geographically distinct habitats. They spend most of their life 

in the water, and much information regarding the ecology and behavior of the 

species are restricted to the observation of hatchlings and nesting females. The 

green sea turtle (Chelonia mydas) is an endangered herbivore susceptible to 

population declines due to many causes of mortality, such as incidental capture on 

fisheries and habitat degradation. Molecular methods have been used to study 

genetic structure and population dynamics of these animals. So, the objective of 

this study is to investigate the genetic diversity, population structure and 

demographic history of C. mydas sampled at Central (French Guiana, n=126 and 

Guadeloupe, n=49) and South Atlantic (Brazil, n=50), using 10 microsatellite loci. 

The genetic diversity is similar to others obtained in sea turtles studies based on 

microsatellites. The results revealed that all the three populations derived from 

two ancestral stocks. The populations present genetic structure, even with 

migrants among populations, especially from French Guiana to Brazil and to 

Guadalupe. It was not observed an important migration flow on the opposite 

direction, suggesting there are other ecological traits that may influence the 

distribution and migration of these animals. The results exposed an important 

population decline on the three populations sampled. Marine turtles are 

individuals that comprise different habitats and face different anthropogenic 

threats: management actions should elucidate which populations are in danger of 

extinction and which are not. The connectivity amongst the sites sampled and their 

population declines reinforces the importance of these populations to the Atlantic 

Ocean demographic scenario.  
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2.2 RESUMO 

As tartarugas marinhas são répteis com longo tempo de vida que realizam 

extensas migrações entre habitats distintos geograficamente. Elas permanecem a 

maior parte de suas vidas na água, e muitas das informações a respeito da ecologia 

e comportamento das espécies estão restritas às observações de filhotes e de 

fêmeas desovando. A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é um herbívoro ameaçado 

de extinção, suscetível a declínios populacionais devido a várias causas de 

mortalidade, como pesca incidental e degradação do habitat. Os métodos 

moleculares têm sido utilizados para estudar estrutura genética e dinâmica 

populacional destes animais. Portanto, o objetivo deste estudo é investigar a 

diversidade genética, estrutura populacional e história demográfica de C. mydas 

amostradas no Atlântico Central (Guiana Francesa, n=126 e Guadalupe, n=49) e Sul 

(Brasil, n=50), usando 10 loci de microssatélites. A diversidade genética 

encontrada é similar a de outros estudos de tartarugas marinhas que utilizaram 

microssatélites em suas análises. Os resultados encontrados revelaram que as três 

populações descendem de duas populações ancestrais. As populações são 

estruturadas entre si, apesar de haver um fluxo de migrantes entre elas, 

especialmente da Guiana Francesa para o Brasil e para Guadalupe. Não foi 

observado um fluxo de migrantes importante no sentido contrário, sugerindo 

haver fatores ecológicos que influenciam a distribuição e migração destes animais. 

Os resultados mostraram um declínio populacional importante nas três 

populações analisadas. Tartarugas marinhas são indivíduos que vivem em 

diferentes habitats e estão sujeitas a diferentes níveis de ameaças antrópicas: 

decisões de manejo deveriam elucidar quais populações estão bem, e quais estão 

em risco de extinção. A conectividade entre as áreas amostradas e declínio 

populacional nestes locais reforçam a importância dessas populações para o 

cenário demográfico no Oceano Atlântico.  
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2.3 INTRODUÇÃO 

Demografia é um conceito que se refere a parâmetros ou taxas vitais de uma 

população, como reprodução, sobrevivência, dispersão e mortalidade; essas 

informações são fundamentais para interpretar tendências de abundância ao longo 

do tempo (National Research Council 2010). Enquanto a exploração e perda de 

habitat têm sido os principais motivos de declínios populacionais, a variação 

climática tem um papel importante em flutuações populacionais em longo prazo 

(Lotze & Worm 2009). 

 Um gargalo (ou bottleneck) é uma redução acentuada no tamanho 

populacional, que pode ser a curto ou longo prazo (Frankham et al. 2009). 

Entender os efeitos de gargalos populacionais na variação genética tem se tornado 

importante para estudos de genética de populações e biologia da conservação 

(Cornuet & Luikart 1996), dado que estes eventos podem levar a uma redução da 

variabilidade genética, perda de alelos raros e aumento dos níveis de 

endocruzamento (Hedrick & Miller 1992, Lynch et al. 1995, Frankham et al. 2009). 

 Entretanto, detectar e medir os impactos de tais mudanças é difícil 

principalmente pela ausência de conhecimento dos padrões históricos de 

abundância e níveis de variação genética (Cornuet & Luikart 1996, Hoffman et al. 

2011). Devido a estas dificuldades, métodos que detectem bottlenecks na ausência 

de dados históricos são bastante úteis (Cornuet & Luikart 1996).  

 O nível de diversidade genética de uma população pode proporcionar uma 

estimativa sobre seu tamanho médio ao longo do tempo evolutivo (Lotze & Worm 

2009): o excesso de heterozigosidade em uma população, quando comparado ao 

esperado em casos de equilíbrio, pode ser usado testar a ocorrência de um 

bottleneck (Cornuet & Luikart 1996, Luikart et al. 1998).  

 Avaliando a frequência da distribuição do comprimento das variantes 

alélicas dos microssatélites sob uma perspectiva genealógica, é possível fazer 

inferências sobre as mudanças históricas no tamanho populacional efetivo (Storz & 

Beaumont 2002). Uma abordagem típica para inferir eventos demográficos a partir 

de loci neutros, como os microssatélites, utiliza métodos de verossimilhança 
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combinados com simulações de Monte Carlo (Storz & Beaumont 2002, Girod et al. 

2011). Estes métodos baseiam-se na probabilidade de se observar o número de 

alelos ou sítios de DNA polimórficos em uma amostra, dado um modelo 

demográfico e mutacional (Girod et al. 2011). 

 Seis das sete espécies de tartarugas marinhas estão classificadas na lista das 

espécies ameaçadas de extinção (IUCN 2012). A biologia singular destes animais 

inclui uma história de vida complexa, caracterizada por fases distintas, cada uma 

com habitats e distribuição geográfica únicos (Reece et al. 2005). O manejo de 

tartarugas marinhas, de maneira geral, tem sido focado na redução das causas de 

mortalidade em todos os estágios de vida (National Research Council 2010). 

 A tartaruga-verde (Chelonia mydas) apresenta declínio de suas 

subpopulações na maioria das bases oceânicas, como resultado da sobre-

exploração de ovos e fêmeas em áreas de desova, juvenis e adultos em áreas de 

alimentação e mortalidade por captura incidental e degradação do habitat 

(Seminoff 2004). Inferir a história demográfica é uma questão central em biologia 

evolutiva e ecologia aplicada (Girod et al. 2011), especialmente quando se trata de 

espécies ameaçadas de extinção (Frankham et al. 2009). 

Portanto, os objetivos deste estudo incluem avaliar a diversidade genética 

de Chelonia mydas em escala temporal, avaliando estrutura e tamanho 

populacional atual e as oscilações demográficas passadas de populações 

encontradas no Atlântico Oeste.  

 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 2.4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

O estudo foi conduzido em três locais distintos do Oceano Atlântico: em São 

Francisco de Itabapoana (abreviado como SFI), localizado no litoral norte do 

estado do Rio de Janeiro, Brasil; na Guiana Francesa (GF), América do Sul, em dois 

pontos distintos, Cayenne e Awala-Yalimapo; e em Guadalupe (GD), nas Antilhas 
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Francesas (fig. 1). Guiana Francesa e Guadalupe caracterizam-se por serem sítios 

de desova de C. mydas, enquanto SFI é uma área de alimentação para a espécie. 

 

 

Fig. 1: Localização das áreas de estudo. 

 

2.4.2 EXTRAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 

A extração do DNA foi realizada a partir de aproximadamente 3 mm de 

tecido digerido com 15 µL de proteinase K (10 mg/mL) e 400 µL de tampão salino 

a 65⁰C durante uma noite (Sambrook et al. 2001). A extração foi realizada 

seguindo os protocolos de extração salina (Aljanabi & Martinez 1997) ou o de 

fenol-clorofórmio (Sambrook et al. 1989).  
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No total, 10 loci de microssatélites já desenvolvidos para tartarugas 

marinhas foram utilizados nas análises. São eles: Nigra200 (Dutton 1995), Cm3, 

Cm58, Cm72, Cc117 (Fitzsimmons et al. 1995), Cc7 (Fitzsimmons 1998), OR2, OR7 

(Aggarwal et al. 2004),  LB141 (Roden & Dutton 2011) e Derm5 (Alstad et al. 

2011).  

As reações de PCR continham cerca de 10ng de DNA, 0,5U de Taq 

polymerase (BioLine©), 200 μM de dNTPs, buffer Tris–KCl 1X, 1,0–3,0 mM MgCl2, e 

1,0 μM de cada primer, em um volume final de 10µL. O perfil de termorregulação 

utilizado seguiu os autores citados para cada microssatélite. Os produtos de PCR 

foram genotipados em um sequenciador automático Beckman® Coulter. 

 

2.4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 O programa Genepop 4.1.1 (Rousset 2008) foi utilizado para testar a 

ocorrência de desequilíbrio de ligação entre pares de loci. A presença de alelos 

nulos – quando mutações ocorrem nos locais dos primers, e alguns alelos podem 

não ser amplificados, resultando em falsos homozigotos – foi verificada por meio 

do programa Microchecker 2.2.3 (Oosterhaut et al. 2004).  

 O programa Arlequin 3.5 (Excoffier et al. 2005) foi utilizado para verificar as 

índices de diversidade e diferenciação entre populações. O Fstat (Goudet 1995) 

também foi utilizado para calcular as estatísticas F (FST, FIS, FIT) e índices de 

diversidade. Análises no programa Structure 2.3 (Pritchard et al. 2000) foram 

conduzidas para a identificação do número de populações ancestrais que 

formaram os estoques populacionais atuais. O método baseia-se em uma 

abordagem Bayesiana para inferir estrutura populacional a partir de dados de 

genótipos de marcadores não ligados: assume-se um modelo em que há K 

populações, e os indivíduos de uma amostra são atribuídos probabilisticamente a 

populações. Foram testados K=1 a K=8, utilizando 1.000.000 de iterações, sendo 

250.000 descartadas. Os resultados são estimados pela probabilidade posterior 

dos dados para um valor de K; a probabilidade posterior representa a 

probabilidade de que a hipótese Pr (X|K) seja verdadeira. O fator de Bayes é 
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utilizado para selecionar o modelo que melhor se ajusta à amostra; dado dois 

modelos, M1 e M2, e a probabilidade destes modelos, D1 e D2, Pr (K=2) é calculado 

por: 

K=  ________Pr (D|M2)_______ 
            Pr (D| M1) + Pr (D| M2) 
 

O resultado mais alto é o correspondente ao número “real” de populações 

dos dados analisados.  

 Testes de equilíbrio de Hardy-Weinberg, excesso e déficit de 

heterozigosidade foram computados com o auxílio do programa Genepop 4.1.1, 

utilizando cadeias de Markov como algoritmo para as análises. 

 O programa Bottleneck (Cornuet & Luikart 1996) foi utilizado para 

verificar um sinal de gargalo nas populações, usando como critério o excesso de 

heterozigosidade. O programa oferece três testes distintos para verificar se a 

população apresenta um número significativo de loci com excesso de 

heterozigosidade: o teste de sinal (do inglês, sign test), baseado na diferença entre 

a heterozigosidade esperada e observada em todos os loci em uma população; o 

teste de diferenças padronizadas (do inglês, standardized differences test), que 

verifica se a média das diferenças observadas e esperadas são significativamente 

diferentes de zero; e o teste de Wilcoxon (do inglês, Wilcoxon sign-rank test), capaz 

de detectar diferenças entre populações que sofreram e as que não sofreram um 

evento de bottleneck (Cornuet & Luikart 1996, Luikart et al. 1998). 

 Análises no programa Migrate 3.2.1 (Beerli & Palczewski 2010) foram 

conduzidas para estimar taxas de migração das populações, utilizando dados 

genéticos através de uma abordagem bayesiana. O programa busca encontrar 

parâmetros de migração e sua probabilidade de distribuição dado que Prob (P|D). 

Um dos parâmetros utilizados é P=(M); em que M representa as taxas de imigração 

calibradas com taxas de mutação. A taxa de migração efetiva M é a taxa de 

imigração m dividida pela taxa de mutação µ, uma medida do quão importante é a 

imigração sobre a mutação, para trazer novas variantes à população.  
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O programa Msvar 0.4 (Beaumont 1999) foi utilizado para explorar a 

história demográfica mais provável das populações, baseada em simulações de 

Monte Carlo em Cadeia de Markov (MCMC): o programa é capaz de detectar 

oscilações no tamanho populacional ao longo do tempo. A taxa de mutação para 

Chelonia mydas utilizada como priori nas análises iniciais foi entre 5,7 x 10-4 e 9,6 x 

10-3, seguindo Fitzsimmons (1998).  O tempo de geração para Chelonia mydas varia 

entre 35,5 anos e 49,5 anos (Seminoff 2004), e nesse estudo foi utilizado 40 anos 

como média. Três análises independentes foram conduzidas, cada uma contendo 

comprimento de cadeia de 1.000.000, amostrando a cada 1.000 e descarte de 

250.000. Para cada população, as três análises foram combinadas com o 

LogCombiner; os resultados foram visualizados e sua convergência foi checada 

com o programa Tracer v.14 (Rambaut & Drummond 2007). O resultado é 

apresentado sob a forma de log10(r): sendo N0 o tamanho populacional atual e N1, o 

passado, r=N0/N1. Portanto, valores de r>1 indicam uma população em expansão; 

r=1; a população permaneceu estável ao longo do tempo; r<1, a população está em 

declínio populacional (Beaumont 1999). 

Nos casos em que a população não tenha se mantido estável, o programa 

Msvar 1.3 (Storz & Beaumont 2002) foi utilizado para estimar tamanhos 

populacionais efetivos ancestrais e atuais, bem como o tempo desde que a 

população começou a declinar/expandir. Também nas análises do Msvar 1.3, para 

cada população foram realizadas três análises independentes, cada uma com 

1.000.000 de tamanho de cadeia, amostragem a cada 1.000 e descarte de 250.000. 

Os arquivos foram combinados com o LogCombiner, e o resultado checado e 

visualizado pelo Tracer v.14 (Rambaut & Drummond 2007).  

 

2.5 RESULTADOS 

As análises basearam-se em amostras de 225 indivíduos, sendo 126 

coletadas na Guiana Francesa (Cayenne n=39, Awala-Yalimapo n=87), 49 em 

Guadalupe e 50 no Brasil.  
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 Os resultados do Microchecker não detectaram a presença de alelos nulos 

nas amostras analisadas para nenhum dos loci. Os dados provenientes do Genepop 

indicaram não haver desequilíbrio de ligação entre os pares de loci em todas as 

populações (P>0,05), após correções de Bonferroni (tabela 1).  

 

Tabela 1: Comparação entre pares de loci (valores de P após correção de 

Bonferroni), para verificação de desequilíbrio de ligação.  

Locus  Cm3 Cm58 Cm72 Cc7 Cc117 Derm5 LB141 OR2 OR7 Nigra200 
Cm3            
Cm58  0,60          
Cm72  0,86 0,70         
Cc7  0,55 0,30 0,11        
Cc117  0,70 0,98 0,56 0,95       
Derm5  0,45 0,51 1,00 0,02 0,64      
LB141  0,38 0,72 1,00 1,00 0,37 1,00     
OR2  0,81 1,00 1,00 0,91 0,91 0,98 0,98    
OR7  0,86 0,33 0,27 0,40 0,55 0,26 0,75 0,50   
Nigra200  0,97 0,18 1,00 0,51 0,28 0,52 0,45 0,70 0,65  

 

 

 

  Inicialmente, os quatro locais de amostragem (Cayenne e Awala, Guiana 

Francesa; Guadalupe e Brasil) foram analisados para verificar a diferenciação 

destas populações com o uso de microssatélites. Os resultados apresentados pelo 

Arlequin indicaram não haver diferença significativa entre Cayenne e Awala 

(P=0,07), portanto, para análises posteriores, os dados de ambos os locais foram 

tratados como uma população, a da Guiana Francesa (tabela 2). 

Todos os microssatélites apresentaram altos níveis de polimorfismo, 

variando de 7 a 40 alelos. O locus OR7 apresentou o menor número de alelos 

(GF=12, GD=7 e BR=13), e Cm72, o maior número de alelos (GF=40, GD=31 e 

BR=27) (tabela 3). A heterozigosidade esperada (Ho) foi menor para o locus 

Nigra200 (GF=0,59; GD=0,52 e BR=0,55), e maior para Cc117 (GF=0,85; GD=0,79 e 

BR=0,90) (tabela 4). Nenhuma das populações e nenhum dos loci analisados 

encontroram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg.  

 



68 
 

 

Tabela 2: Diferenciação entre pares de populações (FST), inferida com o uso de 

microssatélites. Valores significativos (P< 0,05) estão destacados em negrito. 

 Cayenne Awala  Guadalupe Brasil 
Cayenne     
Awala 0,00411    
Guadalupe 0,01382 0,01104   
Brasil 0,02548 0,02195 0,02387  
 

 

Tabela 3: Resultados obtidos de 10 microssatélites para amostras de Chelonia 

mydas na Guiana Francesa (GF), Guadalupe (GD) e Brasil (BR).  

 Número de 

alelos 
Riqueza alélica 

Intervalo do tamanho dos 

alelos (pb)  

Locus GF GD BR GF GD BR GF GD BR 

Cm3 28 13 09 19,34 12,79 8,83 132-208 130-190 160-176 

Cm72 40 31 27 31,15 31,00 26,53 200-310 230-308 220-302 

Cm58 22 10 12 15,00 9,98 11,68 120-176 120-146 124-148 

Derm5 17 16 13 14,00 15,79 13,00 220-304 228-316 236-296 

OR2 24 21 17 20,41 20,83 16,87 144-198 150-198 150-196 

LB141 24 23 20 19,90 22,56 19,80 130-186 122-186 132-180 

Cc7 24 16 14 18,08 16,00 13,81 138-220 154-218 162-200 

Cc117 23 18 17 18,36 17,87 16,63 220-268 218-286 230-290 

OR7 12 07 13 10,00 7,00 12,35 202-246 220-232 200-274 

Nigra200 27 10 13 18,17 9,96 12,87 120-192 156-186 136-182 
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Tabela 4: Índices de diversidade para Chelonia mydas inferidos por 10 

microssatélites, em amostras localizadas na Guiana Francesa (GF), Guadalupe (GD) 

e Brasil (BR). Ho e He - heterozigosidades observada e esperada, respectivamente; 

FIS - coeficiente de endocruzamento. 

 Diversidade 

Genética 
Ho He FIS 

Locus GF GD BR GF GD BR GF GD BR GF GD BR 

Cm3 0,83 0,70 0,49 0,71 0,60 0,36 0,83 0,70 0,49 0,14 0,14 0,26 

Cm72 0,96 0,96 0,93 0,79 0,76 0,81 0,96 0,96 0,93 0,18 0,21 0,12 

Cm58 0,79 0,73 0,78 0,75 0,79 0,70 0,79 0,73 0,77 0,05 -0,07 0,10 

Derm5 0,88 0,87 0,90 0,76 0,81 0,85 0,88 0,87 0,90 0,14 0,07 0,06 

OR2 0,93 0,93 0,91 0,81 0,85 0,73 0,93 0,93 0,90 0,13 0,08 0,19 

LB141 0,93 0,94 0,94 0,78 0,80 0,82 0,93 0,94 0,94 0,16 0,15 0,13 

Cc7 0,91 0,90 0,82 0,73 0,87 0,82 0,91 0,90 0,82 0,20 0,03 0,01 

Cc117 0,91 0,89 0,90 0,85 0,79 0,90 0,91 0,88 0,90 0,06 0,11 0,00 

OR7 0,78 0,74 0,75 0,60 0,47 0,76 0,78 0,74 0,75 0,23 0,37 -0,01 

Nigra200 0,80 0,68 0,74 0,59 0,52 0,55 0,80 0,68 0,74 0,26 0,24 0,26 

 

 

O programa Structure indicou K=2 (fig. 2) como o mais provável número de 

estoques ancestrais nas amostras analisadas (Ln da probabilidade estimada dos 

dados: -11083,7 para K=1; -11244,5 para K=2; -10941,6 para K=3; -10960,6 para 

K=4; -10977,8 para K=5; -11001,9 para K=6; -11013,9 para K=7; -11001,3 para 

K=8).  
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Fig. 2: Teste Bayesiano de atribuição de população, baseado em 10 loci de 

microssatélites, apresentando duas prováveis populações ancestrais em quatro 

pontos amostrados: 1- Cayenne, Guiana Francesa. 2- Awala, Guiana Francesa. 3-

Guadalupe. 4- Brasil. Gráfico gerado pelo programa Structure. 

 

Não foi detectado sinal de gargalo populacional em nenhuma das 

populações nos três testes analisados (sign test, standardized differences test e 

Wilcoxon sign-rank test), ao invés disso, observou-se deficiência de 

heterozigosidade. Indivíduos da Guiana Francesa foram responsáveis pelas 

maiores taxas de migração em direção a Guadalupe e o Brasil, e um fluxo inferior 

de migrantes destes dois países entre si, e para a Guiana Francesa (tabela 5).  

 

Tabela 5: Parâmetros de taxas de migração (M) para as três populações: 1- Guiana 

Francesa, 2- Guadalupe e 3- Brasil. (Mx->y indica número de migrantes da 

população x para a população y). 

Parâmetro 2,5% Moda 97,5% Média 

M2->1 1,600 18,900 36,200 18,973 

M3->1 0,000 13,900 30,200 13,898 

M1->2 33,400 52,100 70,600 52,066 

M3->2 3,600 20,900 38,200 20,905 

M1->3 43,400 62,500 81,200 62,523 

M2->3 6,600 24,100 41,200 24,070 
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O programa Msvar, ao contrário do Bottleneck, detectou declínio 

populacional nas três populações analisadas (Guiana Francesa: log10(r)=-2,89; 

Guadalupe: log10(r)=-2,47; Brasil: log10(r)=-2,01). Os resultados sugerem que o 

tamanho efetivo populacional atual é de cerca de 0,003%, 0,001% e 0,004% dos 

tamanhos ancestrais na Guiana Francesa, Guadalupe e Brasil, respectivamente. O 

declínio populacional provavelmente ocorreu há cerca de 100.000 anos. 

 

2.6 DISCUSSÃO 

Os microssatélites apresentaram índices de diversidade nas populações 

analisadas semelhantes a outros estudos que utilizaram parte dos loci deste 

trabalho (Fitzsimmons et al. 1995, Fitzsimmons et al. 1997b, Roberts et al. 2004, 

Naro-Maciel et al. 2007). As amostras provenientes da Guiana Francesa, Guadalupe 

e Brasil apresentaram baixa estrutura populacional (Fst=0,015), porém com 

valores de P significativos. Em um estudo global de Chelonia mydas utilizando DNA 

de cópia única, Karl et al. (1992) observaram baixa estrutura genética, quando 

comparada com dados mitocondriais. O mesmo padrão foi encontrado 

posteriormente, em um novo estudo com as mesmas amostras, desta vez 

utilizando quatro loci de microssatélites (Roberts et al. 2004). O fluxo gênico 

mediado por machos, modos distintos de herança, taxas de mutação diferentes e 

filopatria reduzida de machos podem ser explicações para as diferenças entre 

marcadores mitocôndrias e os nucleares (Baker et al. 1998). Fitzsimmons et al. 

(1997a, b) atribuíram este padrão à hipótese de acasalamento durante a migração 

entre áreas de alimentação para áreas de reprodução.  

Apesar da baixa estrutura populacional e suas possíveis justificativas, há 

diferenças significativas entre as áreas amostradas. Quando os sítios de desova da 

Guiana Francesa e Guadalupe são comparados entre si, os dados de 10 

microssatélites indicam haver estruturação genética (Fst=0,011; P=0,000), não 

detectada quando analisadas sequências da região controle do DNA mitocondrial 

(фst=-0,027; P=1,000; capítulo 1). Esse resultado também foi encontrado para 

populações de tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) amostradas na mesma 

região: sequências de mtDNA não apresentaram estrutura significativa entre 

Cayenne e Awala-Yalimapo (ambas na Guiana Francesa), porém houve 
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diferenciação entre estes locais quando comparados 10 loci de microssatélites 

(Molfetti et al. 2013). Os microssatélites são considerados marcadores 

populacionais mais sensíveis para detectar estrutura populacional em escala fina 

(Goldstein & Pollock 1997), o que fica evidenciado no presente estudo. 

Reconhecer populações reprodutivas independentes é imprescindível para 

o manejo adequado de tartarugas marinhas, uma vez que estas populações 

provavelmente não serão repostas caso sejam eliminadas (Dutton et al. 2013). 

O fluxo gênico via macho entre áreas de alimentação e de desova sugerido 

pelas análises já foi identificado em dados de marcação e recaptura em que 

tartarugas marcadas na costa brasileira foram recapturadas no Atlântico Central 

(Marcovaldi et al. 2000, Lima & Troëng 2001). Essas informações corroboram a 

proposta de que as populações de tartarugas marinhas são compostas de várias 

RMU (Unidades de Manejo Regional, do inglês Regional Management Units), 

populações regionais independentes conectadas por fluxo gênico via machos 

(Wallace et al. 2010). 

Vários fatores podem favorecer a composição genética das subpopulações 

de tartarugas marinhas, como o número de fêmeas reprodutoras, a distância 

geográfica entre áreas de alimentação e de desova e/ou correntes oceânicas 

(Lahanas et al. 1998, Bass & Witzell 2000, Luke et al. 2004). Estas informações, 

quando utilizadas em conjunto com os dados genéticos, permitem um resultado 

mais fidedigno nas análises. 

A população da Guiana Francesa apresentou uma contribuição importante 

de migrantes para Guadalupe e Brasil; migrações no sentido contrário exibiram 

valores menores. É interessante notar a grande contribuição de migrantes da 

Guiana Francesa para as outras duas áreas de estudo, especialmente o Brasil: estes 

dados reforçam dados de mtDNA, que sugerem um fluxo significativo de indivíduos 

desse território ultramarino francês para a costa brasileira (análises de estoque 

misto, capítulo 1). Considerando os modos de herança, taxas de mutação e 

marcadores distintos, estes resultados são valiosos por reforçarem a conectividade 

entre a Guiana Francesa, uma área de desova no Atlântico Central, e Brasil, uma 

área de alimentação no Atlântico Sul. 

A investigação da história demográfica recente de C. mydas baseou-se em 

três programas que utilizam inferência Bayesiana: Bottleneck, Migrate e Msvar. 
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Apesar do Bottleneck não ter detectado nenhum gargalo populacional, o Msvar 

detectou uma diminuição significativa nas três populações analisadas. Essa 

discrepância nos resultados pode estar relacionada a diferenças no poder das 

análises desses programas. Em comparações entre Bottleneck e Msvar, este último 

parece ser mais acurado estatisticamente para detectar expansões e/ou declínios 

populacionais utilizando microssatélites, independente do tempo e da intensidade 

do evento (Girod et al. 2011). O desempenho do Msvar em detectar história 

demográfica passada depende das informações contidas no conjunto de dados 

analisados, como a taxa de mutação fornecida, mas tem sido considerado um bom 

programa para analisar esse tipo de dado. 

Declínios populacionais já foram detectados com marcadores moleculares 

em outras espécies, como baleias (Baker & Claphman 2004), tartaruga-oliva (Plot 

et al. 2012) e tartaruga-de-couro (Molfetti et al. 2013). Supõe-se que a maioria 

destes declínios tenha ocorrido no Holoceno, e parece ser um padrão para 

populações de grandes vertebrados no Atlântico Norte (Molfetti et al. 2013).  

As populações podem responder a uma grande diminuição dos recursos 

alimentares e/ou ao colapso do sucesso reprodutivo (possivelmente devido à 

disponibilidade de sítios reprodutivos ou temperaturas adequadas, ou também a 

migrações populacionais em larga escala). 

Além deste declínio populacional histórico, a maioria das subpopulações de 

tartarugas marinhas apresenta decréscimo populacional atualmente (Seminoff 

2004).  

Sob condições naturais, a tartaruga-verde adulta é um animal de grande 

capacidade reprodutiva, tendo os tubarões como único predador: dada a sua baixa 

mortalidade em adultos, e alta mortalidade nos primeiros anos de vida, é esperado 

que as populações de C. mydas não sejam capazes de se manterem viáveis quando 

os adultos são explorados, e a mortalidade dos filhotes é simultaneamente alta 

(Bjorndal 1980). Além das ameaças à população reprodutiva, a captura incidental 

em redes de pesca também é responsável pela mortalidade de um número 

considerável de indivíduos em áreas de alimentação (Lewison et al. 2004). Em um 

estudo sobre em captura incidental de tartarugas na costa brasileira, a maioria dos 

indivíduos de C. mydas eram juvenis ou subadultos (Sales et al. 2008), assim como 

os indivíduos capturados no Brasil neste estudo.  
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Para tartarugas marinhas, decisões de manejo para temas relativamente 

comuns, como redução de captura incidental e proteção de áreas de desova, 

necessitam de estudos sobre cada fase do ciclo de vida (Bowen et al. 2005), assim 

como informações a respeito do status de cada subpopulação que está sendo 

impactada (Seminoff & Shanker 2008). Um bom exemplo de ação regional é o caso 

da população de C. mydas do Havaí, formada por um único estoque, que quase foi 

dizimada devido à superexploração, e que começou a se recuperar na década de 

1970, quando cessou a caça destes animais (Chaloupka & Balazs 2007). 

Estudos de genética da conservação estiveram tradicionalmente associados 

à variação genética e depressão de endocruzamento; entretanto, com o avanço das 

técnicas moleculares, foi possível investigar outras questões importantes, como 

comportamento, demografia e aspectos da estrutura populacional espacial e 

temporal (Avise 1998, Schwartz et al. 2006). Espécies de tartarugas marinhas 

compreendem uma variedade de indivíduos e populações, que podem viver em 

habitats diferentes, sujeitos a diversas ameaças antrópicas e apresentar diferentes 

trajetórias de abundância (Seminoff & Shanker 2008). 

Entender a ecologia espacial das tartarugas marinhas, identificar habitats 

de alimentação críticos assim como corredores migratórios são considerados 

prioritários na pesquisa desses animais, aliando genética, telemetria, interação 

com a pesca e dados de modelagem oceânica (Hamann et al. 2010). 

Este estudo apresenta dados de estrutura populacional e história 

demográfica de Chelonia mydas em áreas de desova e alimentação não amostradas 

previamente, utilizando loci de microssatélites. Os dados reforçam a conectividade 

entre as populações, a exposição a ameaças que resultam em declínio populacional 

e a necessidade de que maior atenção seja dada aos locais amostrados.  
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DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 As tartarugas marinhas são pouco acessíveis para observações diretas de 

campo, devido às suas etapas de vida em habitats distintos (terrestre e marinho), 

ciclos de vida longos com maturidade tardia e por suas extensas migrações 

oceânicas (National Research Council 2010). 

Assim como a maioria das espécies, a tartaruga-verde (Chelonia mydas) 

apresenta estrutura populacional complexa, em que as populações reprodutoras 

são mistas em uma etapa de sua vida, e segregadas em outra (Bowen et al. 2005, 

Bowen & Karl 2007). Quando esses animais migram para áreas de alimentação 

compartilhadas, algumas populações reprodutoras podem estar mais vulneráveis 

do que outras a estressores comuns (National Research Council 2010).  

 A genética de populações é um campo de estudo crescente em biologia que 

utiliza abordagens de máxima verossimilhança e bayesiana (National Research 

Council 2010) para elucidar o comportamento, estrutura populacional e história 

demográfica atual e passada, dados estes relevantes para o entendimento de sua 

história de vida e para a conservação (Bowen & Witzell 1996, Avise 1998). Este 

estudo investigou diferentes estágios de vida (juvenil e adulto) de Chelonia mydas, 

utilizando a região controle do mtDNA e 10 loci de microssatélites, com o objetivo 

de obter um melhor entendimento da diversidade genética, estrutura populacional 

e história demográfica de populações presentes no Atlântico Oeste. 

 As duas populações reprodutoras deste estudo, Guiana Francesa e 

Guadalupe, foram diferenciadas de todas as áreas de desova já descritas, exceto 

quando comparadas entre si com sequências de mtDNA. Também não houve 

estruturação entre ambas as áreas e as Ilhas Aves/Suriname, outras colônias 

próximas geograficamente (as distâncias entre as colônias variam entre cerca de 

220 km e 1600 km). Este padrão, que contraria a ideia de independência 

reprodutiva, pode estar relacionado à proximidade geográfica entre as colônias, à 

baixa resolução do mtDNA relacionado a baixas taxas de mutação, ou ainda ao 

tamanho das sequências de DNA utilizadas. Um estudo conduzido em colônias na 

região do Caribe, com sequências mitogenômicas, apresentou diferenças entre 

áreas que normalmente não são diferenciadas (Shamblin et al. 2012a).  
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  É importante notar que, para questões comparativas, foram consideradas 

sequências de cerca de 490pb disponíveis nos outros estudos já publicados em 

áreas de desova.  Dado o exemplo citado acima, a dificuldade em se amostrar áreas 

de desova em todas as bases oceânicas e a necessidade de estudos padronizados 

para permitir tais comparações, é necessário aumentar o tamanho das sequências 

analisadas nas populações reprodutoras, para melhorar a resolução da estrutura 

genética e diversidade destes locais; assim como acrescentar a quantidade de áreas 

de desova amostradas, para melhorar as informações sobre dispersão e questões 

como a dos haplótipos órfãos.  

 Pesquisas com outras espécies de tartarugas marinhas demonstraram que a 

utilização de sequências mais longas forneceu informações mais acuradas sobre 

filogeografia e análises de estoque misto (Vargas et al. 2008, Shamblin et al. 2012b, 

Molfetti et al. 2013). Este estudo apresenta dois sítios de desova não descritos 

previamente, e contribui ao fornecer novos dados para a genética de populações de 

Chelonia mydas, além de prover dados de sequências de mtDNA mais longas, com o 

intuito de melhorar as análises de estoque misto, estrutura populacional e 

diversidade genética.  

 A população de juvenis amostrada em São Francisco de Itabapoana 

(abreviado como SFI) no estado do Rio de Janeiro apresentou um perfil genético 

(considerando sequências de mtDNA) bastante similar às outras áreas de 

alimentação já descritas na costa brasileira, e análises de estoque misto 

confirmaram a hipótese de que os indivíduos presentes nesse local são 

provenientes de origens distintas. SFI, em análises globais, apresentou diferenças 

de todas as áreas de alimentação consideradas. Além disso, foram encontrados 

dois haplótipos ainda não descritos na região. Em análises par a par, não houve 

estrutura significativa entre áreas de alimentação do Atlântico Sul (Bahia, Espírito 

Santo, Ubatuba, Arvoredo e Argentina), região conhecida por compor um corredor 

marinho para espécies de tartarugas marinhas (Fallabrino et al. 2010). 

 Análises de estoque misto consideraram os sítios reprodutivos de Ilha 

Ascensão, Guiné Bissau e Guiana Francesa como os locais que mais contribuíram 

para a composição e diversidade genética de indivíduos amostrados em SFI. A 

contribuição da Ilha Ascensão para a costa brasileira está bastante evidenciada em 



77 
 

estudos de mtDNA e satélites nucleares (Carr 1975, Bowen et al. 1992). Os dados 

da Guiana Francesa foram utilizados pela primeira vez em análises de estoque 

misto, mas sua grande contribuição para SFI pode ser esperada, visto que colônias 

do Suriname (que faz divisa com a Guiana Francesa) apresentaram altas 

contribuições para áreas de alimentação na costa brasileira em outros estudos 

publicados (Carr 1975, Naro-Maciel et al. 2007, Naro-Maciel et al. 2012, Proietti et 

al. 2012). Além disso, análises com microssatélites evidenciaram um movimento 

migratório importante da Guiana Francesa em direção à SFI. Apesar do grande 

intervalo de confiança típico das análises de estoque misto, a congruência dos 

resultados entre Guiana Francesa e Brasil com dados de mtDNA e microssatélites 

reforça os resultados obtidos, enfatizando a conectividade importante entre esses 

dois locais.  

 O resultado mais controverso na análise de estoque misto é a grande 

contribuição de Guiné Bissau, sítio reprodutivo com o haplótipo CM-A8 fixo em sua 

população (Encalada et al. 1996, Formia et al. 2006); mesmo haplótipo encontrado 

em grande frequência na Ilha Ascensão (Encalada et al. 1996, Formia et al. 2006) e 

no Atlântico Sul (Naro-Maciel et al. 2007, Naro-Maciel et al. 2012, Proietti et al. 

2012, Prosdocimi et al. 2012). Em 2010, Godley et al. publicaram um estudo 

integrado de telemetria, modelagem de correntes oceânicas e genética de C. mydas 

na ilha de Poilão, Guiné Bissau. Apesar do número baixo de indivíduos rastreados 

por telemetria, foi possível observar que os sítios de alimentação desta população 

possivelmente estariam limitados ao sudoeste e leste do Oceano Atlântico; a 

modelagem das correntes oceânicas sugeriu que a maioria dos indivíduos 

manteve-se no Golfo da Guiné; os dados genéticos corroboraram os dados de 

modelagem, evidenciando que grande parte das tartarugas-verdes de Guiné Bissau 

são encontradas no leste do Atlântico.  

 Godley et al. (2010) também observaram que a composição haplotípica de 

áreas de alimentação de todo o oeste africano e norte de Guiné Bissau ainda não é 

conhecida; assim como as áreas de alimentação, algumas áreas de desova, tais 

como Angola ou Congo permanecem sem estudos publicados (Naro-Maciel et al. 

2012).   
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As análises de estoque misto dependem, em grande parte, da amostragem 

adequada de áreas de alimentação e de desova, garantindo que virtualmente todas 

as áreas mapeadas sejam amostradas. Entender o grau de conectividade 

migratória entre áreas reprodutoras e não reprodutoras ainda é um desafio, e em 

se tratando de animais tão dispersos quanto tartarugas marinhas, é necessária a 

colaboração de diversos grupos de pesquisa para melhor entender a dinâmica 

desses animais. Este estudo teve como um dos objetivos analisar duas áreas de 

desova e outra de alimentação ainda não descritas com base em dados da região 

controle do mtDNA, acrescentando estas informações às publicadas anteriormente, 

de modo a contribuir para a pesquisa deste réptil ameaçado de extinção.   

Visando entender a conectividade e dinâmica populacional em menores 

escalas geográfico-temporais, as três populações analisadas neste estudo também 

foram genotipadas para 10 loci de microssatélites, a fim de verificar a diversidade 

genética, fluxo gênico, estrutura populacional e flutuações no tamanho 

populacional.  

Guadalupe e Guiana Francesa apresentaram estrutura genética entre si 

quando considerados os microssatélites, resultado não observado nas análises de 

mtDNA, reforçando a importância desses marcadores nucleares para estudos de 

estrutura populacional em escala fina. Apesar de haver um fluxo gênico entre os 

três locais estudados, há estrutura genética significativa. O fluxo de migrantes se dá 

principalmente de indivíduos da Guiana Francesa em direção ao Brasil e 

Guadalupe, e um fluxo menor na direção oposta.  

Os resultados sugerem que as populações sofreram flutuações ao longo do 

tempo, apresentando declínio populacional severo, estimado em cerca de 100.000 

anos atrás. As populações podem ter respondido a uma escassez nos recursos 

alimentares, e/ou a condições pouco favoráveis à reprodução, como temperaturas 

impróprias e pouca disponibilidade de locais adequados, ou ainda com migrações 

de longa escala. 

Áreas de desova podem ser efêmeras ao longo do tempo evolutivo, surgindo 

e desaparecendo com eventos como vulcões, ou com mudanças em seu meio 

(mudanças climáticas, presença de predadores, competição para locais de desova, 
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ou doença) (Bowen et al. 1989).  A distribuição das tartarugas-verdes está restrita 

a ambientes tropicais e subtropicais; durante a época das glaciações, o avanço das 

camadas de gelo e consequente aumento do nível do mar provavelmente reduziu a 

distribuição das áreas de alimentação e de desova para latitudes mais estreitas 

(Encalada et al. 1996).  

A tartaruga-verde está ameaçada de extinção atualmente (IUCN 2012), com 

populações regionais em declínio (Seminoff 2004). Sabe-se que além de mudanças 

ambientais, esses animais estão sujeitos a ações humanas: relatos da época das 

grandes navegações de Colombo no Atlântico Oeste afirmam que as tartarugas- 

verdes eram tão abundantes que colidiam constantemente com os barcos; nos 

últimos cinco séculos, o número de adultos reduziu cerca de 99% no Caribe 

(Bowen & Avise 1996). Algumas subpopulações já apresentaram algum tipo de 

recuperação, como as localizadas na Costa Rica (Troëng & Rankin 2005) e no Havaí 

(Chaloupka & Balazs 2007), graças a programas de conservação em longo prazo.  

Este estudo apresentou dados de três locais utilizados como áreas de 

desova e alimentação pelas tartarugas-verdes no Atlântico Oeste, conectados entre 

si por fluxo gênico.  Devido a esta conectividade, faz-se necessário que medidas de 

diminuição de impacto sejam tomadas não só nas áreas que visitam, bem como nos 

corredores migratórios. 
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RESUMO 

As tartarugas marinhas são répteis de vida longa que realizam extensas 

migrações entre áreas de alimentação e desova, resultando em estágios sucessivos 

de mistura e isolamento de estoques genéticos, espacial e temporalmente. A 

tartaruga-verde (Chelonia mydas) está ameaçada de extinção, e é fundamental 

entender sua dinâmica populacional e distribuição para o manejo e conservação da 

espécie. O objetivo deste estudo foi analisar a diversidade genética, estrutura 

populacional, origens dos indivíduos e história demográfica de C. mydas em três 

locais do Oceano Atlântico (estado do Rio de Janeiro, Brasil – área de alimentação; 

Guadalupe e Guiana Francesa – áreas de desova), com base em sequências da 

região controle do DNA mitocondrial (mtDNA) e 10 loci de microssatélites. As 

análises de mtDNA demonstraram que a área amostrada no Brasil tem perfil 

genético semelhante às outras áreas de alimentação da costa brasileira. De 

maneira semelhante, o perfil genético das duas áreas de desova é bastante similar 

ao de outros sítios reprodutivos na região do Caribe. As análises de estoque misto 

revelaram que os indivíduos juvenis no Brasil são provenientes principalmente da 

Ilha Ascensão, Guiana Francesa e Guiné Bissau. Os microssatélites detectaram 

estrutura genética entre as três populações, apesar de haver um fluxo de migrantes 

entre elas, especialmente de indivíduos da Guiana Francesa em direção ao Brasil e 

Guadalupe. Guiana Francesa, Guadalupe e Brasil apresentaram declínio 

populacional severo, detectado pelos microssatélites. Apesar da distribuição 

global, as populações de tartarugas-verdes estão sujeitas a diferentes pressões nos 

habitats que ocupam, e é importante entender quais populações estão ameaçadas. 

Este estudo enfatiza a importância da conectividade entre áreas de alimentação e 

desova que podem estar amplamente distribuídas de acordo com oportunidades 

ou restrições ecológicas, adicionando informações a respeito da dispersão e a 

dinâmica de tartarugas-verdes que frequentam o Oceano Atlântico.  

 

 

 



81 
 

ABSTRACT 

 Sea turtles are reptiles with a long lifespan that undertake wide-ranging 

migrations through feeding and nesting sites, resulting in successive stages of 

mixing and isolating genetic stocks, both spatially and temporally. The green sea 

turtle (Chelonia mydas) is threatened with extinction, and it is essential to 

understand its population dynamics and distribution in order to manage and 

preserve the species. The aim of this study was to analyze the genetic diversity, 

population structure, natal origins and demographic history of C. mydas in three 

sites in the Atlantic Ocean (Rio de Janeiro state, Brazil – feeding ground; 

Guadeloupe and French Guiana – nesting sites), based on sequences of the 

mitochondrial DNA (mtDNA) control region and 10 microsatellites loci. The 

mtDNA analyses demonstrated that Brazilian samples have the same genetic 

profile of others collected in feeding grounds in the Brazilian coast. Similarly, the 

genetic profile of the nesting sites has resemblances to others in the Caribbean 

region. The mixed stock analyses revealed that most of the juveniles in Rio de 

Janeiro state come from Ascension Island, French Guiana and Guinea Bissau. 

Microsatellites detected genetic structure among the three populations, even with 

migration flows, especially in individuals from French Guiana to Brazil and 

Guadeloupe. French Guiana, Guadeloupe and Brazil presented a severe population 

decline, detected by the microsatellites analyses. Despite the worldwide 

distribution, green sea turtle populations undergo different pressures at the 

habitats they occupy, and it is important to understand which populations are 

threatened. This study emphasizes the importance of connecting nesting and 

feeding areas that can be widely distributed according to ecological opportunities 

or constraints, adding information on dispersion and population dynamics of green 

sea turtles on Atlantic Ocean. 
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