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Sinopse: 

Compararam-se as dietas de Podocnemis erythrocephala, P. expansa, P. sextuberculata e P. 

unifilis na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. As variações quantitativas e 

qualitativas dos recursos alimentares utilizados pelas espécies foram relacionadas com o 

sexo, tamanho corporal, época e local de captura dos animais. Verificaram-se também os 

índices de sobreposição alimentar entre as espécies. 

Palavras-chave: quelônios, recursos alimentares, sexo, época, local, sobreposição alimentar 
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   “Contemplamos a natureza exuberante de beleza e de prosperidade, e notamos muitas vezes 

uma superabundância de alimentação; mas não vemos, ou esquecemos, que as aves, que 

cantam empoleiradas descuidadamente num ramo, se nutrem principalmente de insectos ou 

de grãos, e que, fazendo isto, destroem continuamente seres vivos; esquecemos que as aves 

carnívoras e os animais de presa estão à espreita para destruir quantidades consideráveis 

destes alegres cantores, devastando-lhes os ovos ou devorando-lhes os filhos; não nos 

lembramos sempre que, se há superabundância de alimentação em certas épocas, o mesmo se 

não dá em todas as estações do ano” 

                                               

                                                           Charles Darwin 

                                           (A Origem das Espécies, extraída do capítulo Luta pela Existência) 



vii 

 

RESUMO 

 

O conhecimento da dieta auxilia a melhor compreensão da evolução dos grupos de animais e 

suas interações com o meio em que vivem. Para os quelônios alguns fatores dentre outros 

influenciam diretamente a alimentação: sexo, habitat, tamanho corporal, competição e 

disponibilidade dos itens alimentares. O conhecimento dos hábitos alimentares de espécies 

coexistentes é importante para compreender se dietas semelhantes resultam em interação, que 

em alguns casos podem acarretar consequências negativas para algumas espécies. Dentre 

todos os quelônios de água doce da Amazônia, Podocnemis spp. historicamente são as mais 

ameaçadas pelo uso como fonte de proteínas e o conhecimento sobre sua ecologia é uma 

importante ferramenta para conservação. O estudo teve como objetivo comparar as dietas de 

Podocnemis erythrocephala, Podocnemis expansa, Podocnemis sextuberculata e Podocnemis 

unifilis na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã, Amazonas e relacionar as 

variações quantitativas e qualitativas dos recursos alimentares utilizados pelas as espécies 

com o sexo e tamanho corporal dos animais, assim como o local e a época de captura. Para 

isso foram coletados conteúdos estomacais dos animais em três lagos da área de estudo e em 

quatro épocas do ano. Verificou-se também a influência do tamanho corporal na escolha dos 

itens alimentares e os índices de sobreposição de nicho alimentar entre as espécies. 

Podocnemis sextuberculata utilizou a menor quantidade de alimentos e Podocnemis expansa 

se utilizou de maior número de itens alimentares. As quatro espécies são primariamente 

herbívoras e suas dietas foram compostas principalmente por frutos e sementes (85,4% de 

volume percentual médio). Genipa americana (Rubiaceae) demonstrou grande importância na 

dieta de todas as espécies. O tamanho corporal dos animais não influenciou na variação 

quantitativa nem qualitativa dos itens alimentares, exceto para Podocnemis erythrocephala (r² 

= 0,427; p = 0,029) que demonstrou uma relação linear entre comprimento de carapaça e 

volume do conteúdo estomacal. A maior sobreposição de nicho alimentar foi obtida entre P. 

expansa e P. unifilis (Øjk = 0,852) e a menor entre P. erythrocephala e P. sextuberculata (Øjk 

= 0,453). O estudo mostrou ainda indícios de que em um local com maior número de espécies 

se alimentando, essas tendem a particionar mais os alimentos consumidos do que em outro 

local onde parece haver menos espécies se alimentando. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of diet helps in better understanding the evolution of animal groups and their 

interactions with the environment in which they live. For turtles some factors directly 

influence the supply: sex, habitat, body size, competition and availability of food items. The 

knowledge of the food habits of coexisting species is important to understand whether similar 

diets result in interaction, which in some cases can have negative consequences for some 

species. Among all freshwater turtles of Amazonia, Podocnemis spp. historically are the most 

threatened by the use as a protein source; knowledge of their ecology is an important tool for 

conservation. The objective this study is to compare the diets of Podocnemis erythrocephala, 

Podocnemis expansa, Podocnemis sextuberculata and Podocnemis unifilis in Uatumã 

Sustainable Development Reserve, Amazonas and relate the quantitative and qualitative 

variations of food resources used by species, sex and body size of the animals, as well as the 

place and time of capture. For this goal, stomach contents were collected from animals in 

three lakes of the study area in four seasons. I also wanted to examine the effect of body size 

on food items consumed and test for indices of feeding niche overlap among the species 

studied. Podocnemis sextuberculata consumed the least amount of food and Podocnemis 

expansa used for largest number of food items. Four species are primarily herbivorous and 

their diets were composed mainly of fruits and seeds (85.4% mean percentage by volume). 

Genipa americana (Rubiaceae) was most important in the diet of all species, except in 

Podocnemis sextuberculata. Size did not influence the qualitative or quantitative variation of 

food items, except in Podocnemis erythrocephala (r ² = 0.427, p = 0.029), which showed a 

linear relationship between carapace length and volume of the stomach contents. The highest 

food niche overlap was obtained between P. expansa and P. unifilis (Øjk = 0,852) and the 

lowest between P. erythrocephala and P. sextuberculata (Øjk = 0,453). The turtles tend to 

partition the food resources more in areas which had more species feeding than in areas with 

fewer species feeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Aspectos Gerais          

 Os organismos para que possam crescer e se reproduzir necessitam adquirir energia 

para atender a suas necessidades metabólicas (Schoener, 1971), para os animais essa energia 

vem da ingestão da biomassa vegetal ou animal (Ojasti, 2000). O conhecimento da dieta 

alimentar auxilia a melhor compreensão da evolução dos grupos animais, de suas relações 

com outros grupos e interações com habitat. Os consumidores afetam a distribuição e a 

abundância dos itens consumidos e estes por sua vez influenciam diretamente a ocorrência das 

espécies, logo esses efeitos são de fundamental importância para a Ecologia (Begon et al., 

2006).            

 Os padrões de utilização dos recursos constituem uma propriedade fundamental dos 

sistemas ecológicos, proporcionando informações vitais sobre a cadeia alimentar e podem 

demonstrar quais consumidores são competidores em potencial (Winemiller e Pianka, 1990). 

Todavia em ambiente natural o forrageio é complexo e alguns fatores podem influenciar a 

habilidade dos organismos em adquirir alimentos, tais como: preferências alimentares 

(diferentes requisitos nutricionais), sexo, idade, habitat (Zug et al., 2001), competição e 

predação (Perry e Pianka, 1997). Porém a disponibilidade dos itens alimentares em um 

ambiente é o principal fator limitante (Perry e Pianka, 1997; Zug et al., 2001; Jørgensen et al., 

2007) e o maior entendimento do grau de variação da dieta em populações naturais aumenta o 

conhecimento acerca da instabilidade das cadeias alimentares (Goodyear e Pianka, 2011).

 Espécies que ingerem aleatoriamente os itens disponíveis em um ambiente em 

particular são consideradas generalistas, por outro lado espécies que selecionam itens 

específicos dentre toda gama de alimento disponível são tidas como especialistas   (Zug et al., 

2001). Em geral a maioria das espécies de quelônios é onívora (generalista) (Lagler, 1943) e 

se utilizam dos recursos disponíveis em maior abundância em sua área de vida. Porém estudos 

sobre a alimentação desse grupo comprovaram mudanças quantitativas e qualitativas da dieta 

entre diferentes épocas do ano, em função da sazonalidade dos recursos alimentares 

(Mahmoud, 1968; Parmenter e Avery, 1990; Dreslik, 1999; Alcade et al., 2010).   

 Variações na composição alimentar foram encontradas em populações de quelônios 

em diferentes tipos de ambientes em função das diversas opções de recursos disponíveis 

(Lagler, 1943; Fachín-Terán et al., 1995; Pérez-Santigosa et al., 2011). Também foram 

relatadas mudanças nos hábitos alimentares entre machos e fêmeas, provavelmente em 

decorrência de diferentes necessidades metabólicas e reprodutivas entre os sexos (Bury, 1986; 
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Fachín-Terán et al., 1995; Macip-Ríos et al., 2010; Brasil et al, 2011).    

 Outro fator relevante que influencia os hábitos alimentares dos quelônios é o tamanho 

corporal (Mahmoud, 1968; Bury, 1986). Em geral para a dieta do grupo ocorre variação ao 

longo do desenvolvimento (Ontogenia), ou seja, indivíduos de menor tamanho (jovens) se 

alimentam predominantemente de material animal e indivíduos maiores (adultos) se utilizam 

de maior quantidade de material vegetal (Mahmoud e Klicka, 1979). Esta variação pode estar 

relacionada a diferentes necessidades metabólicas, pois indivíduos menores necessitam de 

maiores quantidades de proteínas para acelerarem seu crescimento (Bury, 1986; Parmenter e 

Avery, 1990; Bouchard e Bjorndal, 2006). Em adição, o gasto energético de um indivíduo 

grande para capturar presas animais é maior do que o ganho de energia adquirido com o 

consumo desta presa, desta forma para favorecer a relação entre custo e benefício, o ideal 

seria consumir grande quantidade de material vegetal com menor gasto de tempo e energia 

(Bury, 1986). 

1.2. Interações interespecíficas 

 Os hábitos alimentares de espécies coexistentes podem estar conectados às variações 

espaciais e temporais dos recursos e às interações entre as espécies (Vitt e Zani, 1998), sendo 

que estas podem em alguns casos trazer consequências negativas para alguns grupos (Pérez-

Santigosa et al., 2011). Os padrões de partição dos recursos alimentares podem gerar 

informações importantes (Toft, 1985), e em assembleias de quelônios nativos é esperada que a 

partição dos recursos alimentares favoreça a coexistência das espécies em um determinado 

habitat (Vogt e Guzman, 1988).        

 Sabe-se que em alguns casos, um grupo de espécies não aparentadas pode 

compartilhar mais uma determinada preferência alimentar do que espécies que são mais 

próximas taxonomicamente (Zug et al., 2001). Todavia a importância das análises em 

comunidades é confirmar a proposição de que alguns gêneros pertencentes ao mesmo nível 

trófico são capazes de coexistir permanentemente em um mesmo ambiente em particular 

(Elton, 1946). Além do mais, estudos com espécies congenéricas reduzem as dependências 

filogenéticas (características inerentes ao grupo de espécies) dos dados obtidos quando 

comparados a estudos com espécies de gêneros diferentes (Goodyear e Pianka, 2011). 

 As interações interespecíficas afetam a abundância das espécies coexistentes e podem 

depender do nível de sobreposição dos recursos compartilhados (Schoener, 1983 apud Aresco, 

2010). Valores baixos de sobreposição podem ser interpretados como evidência da partição 

dos recursos (Lindeman, 2000), ou seja, espécies diferem na utilização dos itens alimentares 
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(Toft, 1985). No entanto é possível que uma forte interação interespecífica ocorrida no 

passado tenha resultado em diferenças quanto à escolha do habitat por parte das espécies, 

além do mais a importância relativa dos mecanismos de coexistência podem mudar em 

diferentes extensões espaciais e quando estes são analisados em escalas mais estreitas, a 

exploração do ambiente e a consequente utilização dos recursos pelas espécies podem 

depender de condições locais específicas (Segurado et al., 2012).    

 As diversas formas como as espécies interagem são importantes para determinar como 

as cadeias alimentares podem se flexionar e se modificar, sem no entanto se quebrar 

completamente e este fato também é importante para compreender a resiliência das 

comunidades frente às mudanças ambientais  (Goodyear e Pianka, 2011) e às ameaças diretas 

que podem causar declínios populacionais em grupos de quelônios.   

 Os estudos sobre ecologia alimentar além de elucidarem o modo como os organismos 

obtêm energia necessária para cumprir suas funções biológicas permitem também uma maior 

compreensão de seus nichos (Dreslik, 1999), estes podem ser entendidos como a soma das 

funções realizadas e dos recursos utilizados pelas espécies, além do mais não é esperado que 

as populações persistam e nem que os indivíduos deixem descendentes fora de seus nichos 

(Wiens et al., 2010). O alimento é considerado um dos principais componentes do nicho em 

estudos ecológicos de espécies coexistentes (Pianka, 1973; Schoener, 1974 apud Vitt e Zani, 

1998). Dos estudos que compararam o uso de recursos em comunidades de quelônios, poucos 

se utilizaram de coeficientes de sobreposição de nicho alimentar e técnicas utilizando-se 

modelos nulos com análises de pseudocomunidades (Lindeman, 2000). 

1.3. Podocnemis spp. 

Na Amazônia brasileira existem 15 espécies de quelônios e dentre todas, as espécies 

do gênero Podocnemis (Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, Podocnemis 

sextuberculata e Podocnemis erythrocephala) são as mais exploradas historicamente por sua 

importância como recurso alimentar e relevância na economia regional (Alho, 1985; Vogt, 

2001; Vanzolini, 2003). Além das quatro espécies do gênero Podocnemis presentes na 

Amazônia brasileira existem ainda duas outras: Podocnemis lewyana (endêmica da Colômbia) 

e Podocnemis vogli (presente na Colômbia e Venezuela) (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez 

et al., 2012).           

 Os indivíduos e seus ovos foram e continuam sendo intensamente consumidos pelas 

populações humanas da Amazônia (Vogt, 2001; Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 

2012). Podocnemis spp. atualmente no Brasil se encontram na categoria NT (quase 
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ameaçada), a qual refere-se aos táxons que não apresentam risco de extinção no momento, 

todavia podem apresentar em um futuro próximo, caso medidas de conservação não sejam 

tomadas, com exceção de P. erythrocephala presente na categoria DD (dados insuficientes) 

(Subirá et al., 2012).         

 Podocnemis erythrocephala pode ser encontrada no Brasil, Colômbia e Venezuela e é 

a menor espécie do gênero, juvenis e machos são caracterizados por uma coloração 

avermelhada na cabeça, contudo as fêmeas perdem tal característica na fase adulta (Rueda-

Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008; Páez et al., 2012). Fêmeas e machos tornam-se adultos 

quando atingem aproximadamente, 220 e 160 milímetros de comprimento de carapaça, 

respectivamente. (Bernhard, 2010; Bernhard e Vogt, 2012).    

 Podocnemis expansa por sua vez é o maior quelônio de água doce da América do Sul 

e está amplamente distribuída entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guianas, Peru, 

Suriname e Venezuela (Páez et al., 2012).  Há dimorfismo sexual, como todas as espécies de 

Podocnemis, com machos menores do que fêmeas, sendo que estas podem alcançar a fase 

adulta com aproximadamente 500 mm de comprimento de carapaça, enquanto machos com 

400 mm (Ojasti, 1971; Alho e Pádua, 1982; Soini, 1997; Páez et al., 2012). 

 Podocnemis sextuberculata está presente no Brasil, Colômbia e Peru e pode ser 

diferenciada das outras espécies congenéricas, pela presença de seis tubérculos no plastrão 

que mais se evidenciam na fase juvenil e também pelas manchas de coloração amarelo clara 

na cabeça, as quais desaparecem nas fêmeas adultas (Rueda-Almonacid et al., 2007, Vogt, 

2008; Páez et al., 2012). As fêmeas são consideradas adultas quando atingem 240 mm de 

comprimento de carapaça, ao passo que os machos  com aproximadamente 200 mm 

(Bernhard, 2001; Fachín-Terán et al., 2003).      

 Podocnemis unifilis pode ser encontrada na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guianas, Peru, Suriname e Venezuela, indivíduos juvenis e machos adultos podem ser 

diferenciados das fêmeas adultas em função de manchas amarelo alaranjadas na cabeça, sendo 

que fêmeas e machos podem ser considerados adultos com aproximadamente 270 mm  e 210 

mm de comprimento de carapaça, respectivamente  (Páez et al., 2012).   

 O conhecimento dos hábitos alimentares é importante para compreender a ecologia 

dos animais frente às ameaças sofridas pelo grupo e para tornar mais eficientes os planos de 

manejo que visam à conservação das espécies de quelônios. Porém para verificar a 

preferência e o aproveitamento alimentar dos animais, uma parte das informações sobre a 

alimentação dessas espécies é oriunda de estudos realizados em cativeiro (Alho e Pádua, 

1982; Malvasio et al., 2003; Almeida e Abe, 2009), contudo podem sub ou superestimar os 
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recursos que de fato esses animais se alimentam na natureza (Ojasti, 2000). Estudos que 

avaliem a dieta dessas espécies em habitat natural foram realizados em diferentes regiões 

amazônicas, todavia ainda são escassos (Lara et al., 2012), frente à importância desse grupo.

  Na Venezuela foi encontrada maior quantidade de material vegetal em P. expansa 

(Ojasti, 1971). No rio Xingu no Pará, Almeida et al. (1986) relataram 32 espécies vegetais 

diferentes na alimentação de P. expansa, P. unifilis e P. sextuberculata, além disso 

observaram que P. expansa possui o hábito alimentar mais diverso. Para esta última espécie 

no rio Javaés, Tocantins, Armond (2008) verificou que a sazonalidade influencia tanto 

quantitativa como qualitativamente a dieta. Também na Amazônia brasileira, na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Amazonas, Balensiefer e Vogt (2006) reportaram 

grande variedade de material vegetal nos conteúdos estomacais de P. unifilis, resultado 

semelhante foi obtido na Amazônia colombiana por Figueroa et al. (2012) analisando a dieta 

de P. expansa e P. unifilis.         

 Fachín-Terán et al. (1995) estudaram os hábitos alimentares de P. unifilis no rio 

Guaporé em Rondônia, onde também foi relatada maior proporção de material de origem 

vegetal em comparação com material animal e concluíram que o consumo de frutos e 

sementes foi proporcional ao tamanho do animal. Adicionalmente a isso encontraram 

diferenças quanto à preferência alimentar entre machos e fêmeas.   

 Segundo Santos Júnior (2009), P. erythrocephla é predominantemente herbívora com 

uma preferência por frutos e sementes e conclui que a espécie é altamente dependente dos 

recursos das florestas alagadas do rio Jaú, um afluente do rio Negro. Fachín-Terán (1999) 

estudou a dieta de P. sextuberculata no rio Solimões e concluiu que também se trata de uma 

espécie primariamente herbívora, que se utiliza de grandes quantidades de sementes de 

Poaceae, porém na época seca sofre uma forte restrição alimentar, com diminuição 

considerável da quantidade de alimento ingerido e aumento do número de indivíduos sem 

conteúdo estomacal. No entanto não foi encontrada relação da incidência de estômagos vazios 

com a sazonalidade em Peltocephalus dumerilianus (Podocnemididae) na Amazônia 

venezuelana (Pérez-Emán e Paollilo, 1997).       

 O estudo dos hábitos alimentares é essencial para compreender a ecologia de todos os 

animais (Macip-Ríos, 2010), além disso, a simples obtenção de informações sobre a 

alimentação dos quelônios pode ajudar a verificar se este grupo tem papel essencial para o 

funcionamento do ecossistema saudável ou se constitui um grupo, cuja passagem teria pouco 

efeito sobre este bom funcionamento (Bjorndal, 1999). Adicionalmente, o conhecimento da 

dieta das populações permite que os esforços conservacionistas sejam direcionados para 
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aquelas áreas, onde os quelônios praticam o forrageio (Forbes, 1999).     

 Apesar de haver a possibilidade de que espécies do mesmo gênero coexistam em um 

determinado habitat, não se tem conhecimento de estudos que tenham coletado quatro 

espécies de quelônios do mesmo gênero em uma mesma área (Vogt, comunicação pessoal). 

Desta forma o conhecimento da dieta e das prováveis interações alimentares dessas quatro 

espécies de Podocnemis vivendo e se alimentando em uma mesma área é inédito e pode 

contribuir com a elucidação se de fato o alimento é um recurso limitante para coexistência 

dessas espécies. 

2. HIPÓTESES DE PESQUISA 

Hipótese nula (H0): Não existem variações quantitativas e qualitativas dos recursos 

alimentares utilizados por Podocnemis spp.  

H0: As dietas de Podocnemis spp. não variam com relação ao sexo e ao tamanho 

corporal dos animais. 

H0: As dietas de Podocnemis spp. não variam com relação ao local e à época de 

captura dos animais. 

3. OBJETIVOS  

3.1. Geral 

 Comparar as dietas de quatro espécies de Podocnemis em uma mesma área na 

Amazônia brasileira e relacionar as possíveis variações quantitativas e qualitativas dos 

recursos alimentares utilizados pelas espécies com o sexo e tamanho corporal dos animais, 

assim como o local e época de captura. 

3.2. Específicos 

(1) Descrever a variação na presença e ausência do conteúdo estomacal das espécies de 

Podocnemis na área de estudo;                         

(2) Verificar se há variação espacial, temporal e sexual na quantidade de alimento ingerida 

pelas quatro espécies;                 

(3) Verificar se existe relação entre a quantidade de alimento ingerido (material animal e/ou 

vegetal) e o tamanho corporal dos animais;                                         

(4) Analisar qualitativamente os itens alimentares utilizados pelas quatro espécies e classificá-
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los quanto à sua importância na alimentação para cada espécie;         

(5) Verificar a relação entre o tamanho corporal e o uso dos itens alimentares consumidos 

pelas espécies;                                     

(6) Investigar o grau de sobreposição do nicho alimentar entre as espécies em diferentes 

épocas e locais amostrados. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Área de estudo 

 As coletas de dados do presente estudo foram realizadas na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã, criada por meio do Decreto Nº 24.295 de 25 de 

junho de 2004. A RDS Uatumã possui uma área total 424.430 ha, abrangendo os municípios 

de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, no estado do Amazonas (CEUC/SDS, 2009) (Fig. 

1A). A reserva está localizada no terço inferior da bacia hidrográfica do rio Uatumã, afluente 

da margem esquerda do rio Amazonas (IDESAM, 2010) (Fig. 1B). As coletas foram 

autorizadas por meio dos processos: Nº 31262-1, SISBIO/ICMBio e Nº 063/2011, 

CEUC/SDS.           

 O Uatumã é um rio de águas pretas, ácidas e pobres em nutrientes, origina-se nos 

Escudos das Guianas e nos sedimentos terciários da Bacia Amazônica, cujos relevos são 

pobres em cátions e o intemperismo das rochas sedimentares sob a cobertura vegetal dá 

origem aos solos argilosos e arenosos (Walker et al., 1999). Nestes rios as águas apresentam 

baixa concentração de material em suspensão, porém grandes quantidades de ácidos húmicos 

que proporcionam a coloração da água e diminuem seu pH, suas florestas alagáveis possuem 

baixa fertilidade e são conhecidas como igapós (Junk et al., 2011).   

 O regime hidrológico do rio Uatumã é regulado pela barragem da Usina Hidrelétrica 

(UHE) de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo (Figura 1A), sendo que 

10% da bacia hidrográfica do rio Uatumã foi alagada pela construção da UHE em 1987. A 

bacia do rio Uatumã, na região da RDS Uatumã, apresenta uma série de igarapés tributários 

que nascem fora da reserva e drenam para o interior da mesma (CEUC/SDS, 2009). 

 A fitofisionomia da reserva é composta por diferentes tipologias de florestas úmidas, 

dentre as quais se destacam as florestas de terra firme, florestas de igapós que estão sobre 

influência de águas distróficas, além de ser parcialmente recoberta por manchas de vegetação 

de campinarana e campina (Prance, 1978; Pires e Prance, 1985; IDESAM, 2010). As florestas 

de igapós (inundadas periodicamente por água preta), apesar do baixo conhecimento a cerca 
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de sua diversidade dentro da reserva, constituem um importante ecossistema, imprescindível 

para sobrevivência de muitos animais (Maia, 2001; CEUC/SDS, 2009).  

 

Figura 1. Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã no estado do Amazonas (A).              

Localização das áreas onde foi realizado o estudo (B). Locais onde foram colocadas as malhadeiras para captura 

dos quelônios nos lagos Calabar (C), Maracarana (D) e Jaraoacá (E). 

 O clima da região segundo a classificação de Köppen (1948) é do tipo Am, tropical de 

monção (Peel et al., 2007). Com relação à sazonalidade, os meses mais chuvosos são março e 

abril com precipitação média de 298,4 e 278,7 mm, respectivamente e os meses mais secos 

são agosto e setembro, ambos com precipitação média de 72 mm. (CEUC/SDS, 2009). O 

período de cheia vai de abril a junho e o seco de agosto a dezembro (Fig. 2).  

 Esta modalidade de Unidade de Conservação (RDS) tem como principais objetivos 

promover a exploração sustentável dos recursos naturais e proteger o modo de vida das 

populações tradicionais, sendo este último desenvolvido ao longo das gerações e adaptado às 

condições ecológicas locais (CEUC/SDS, 2009). Assim sendo a RDS Uatumã possui cerca de 

20 comunidades com aproximadamente 1.300 habitantes e as principais atividades 

econômicas desenvolvidas são o extrativismo de castanha, tucumã, babaçu e outros, também a 

pesca artesanal, juntamente com a agricultura familiar de mandioca, banana, feijão e 

etc.(CEUC/SDS, 2009). 
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Figura 2. Variação mensal do nível da água no ponto médio do rio Uatumã nos últimos 30 anos (Fonte: ANA, 

2013). Traços (médias), barras (desvios padrão), linhas (amplitudes) e asteriscos (outliers). 

 Como forma de minimizar os impactos gerados pela construção da Usina Hidrelétrica 

de Balbina foi implementado pela Eletronorte (atualmente Eletrobrás Amazonas Energia) o 

Centro de Preservação e Pesquisas de Quelônios Aquáticos (CPPQA) (Oliveira et al., 2011). 

Entre os trabalhos desenvolvidos está o “Projeto Quelônios do Uatumã”, que por meio de 

atividades comunitárias monitora tabuleiros de desova em áreas de reprodução de quelônios 

na RDS Uatumã (Fig. 1B). Ao longo de 13 anos já foram soltos, dentre outros, nos lagos 

Calabar, Maracarana e Jaraoacá na RDS Uatumã, aproximadamente 120 mil filhotes de P. 

expansa (tartaruga-da-amazônia); P. erythrocephala (irapuca ou capirã); P. sextuberulata 

(iaçá ou pitiú) e Podocnemis unifilis (tracajá) (Fig. 3) (Oliveira et al., 2011). 
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Figura 3. Espécies posicionadas da esquerda para direita: Podocnemis expansa, P. erythrocephala, P. 

sextuberculata e P. unifilis, capturadas para o presente estudo na RDS Uatumã, Amazonas. 

4.2. Captura dos animais 

 As capturas foram realizadas em quatro épocas: janeiro, abril, junho e agosto de 2012 

(Fig. 3). Os indivíduos foram capturados em três lagos da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Uatumã (Fig. 1B), sendo estes: Calabar (Fig. 1C), Maracarana (Fig. 1D) e 

Jaraoacá (Fig. 1E).          

 Para captura dos animais foram utilizadas malhadeiras do tipo Trammel nets, estas são 

compostas por três malhas sobrepostas sendo duas externas com diâmetro maior (60 cm de 

distância de nó a nó) e uma menor interna (variando entre 11, 18 e 21 cm de distância de nó a 

nó). As malhadeiras possuem aproximadamente 100 metros de comprimento e três metros de 

altura. O conjunto de malhas forma um saco quando os quelônios tentam passar através delas 

(Vogt, 1980).           

 Foram utilizadas seis malhadeiras, divididas em três conjuntos de duas malhadeiras 

cada. Os conjuntos foram dispostos a uma distância mínima de 500 metros e estes 

permaneceram na água por um período de 12 horas diárias (06:00 – 18:00 hs).  Em cada lago 

os conjuntos de malhadeiras permaneceram por dois dias em cada uma das quatro épocas de 

captura. O esforço de captura foi obtido em horas/malhadeira, logo seis malhadeiras por 12 

horas x dois dias x três lagos x quatro épocas de captura, totalizando 1728 horas/malhadeira. 

As revisões das malhadeiras foram realizadas em intervalos de três horas para evitar o 

afogamento dos animais.         
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 Os locais onde foram colocados os conjuntos de malhadeiras foram georreferenciados 

utilizando-se GPS (Global Positioning System) marca Garmin Etrex e estão demonstrados nas 

figuras 1C, 1D e 1E.  

4.3. Medida e marcação          

Os quelônios capturados eram cuidadosamente retirados das malhadeiras e levados às 

bases flutuantes do Centro de Preservação e Pesquisas de Quelônios Aquáticos, para 

identificação da espécie e sexo através de critérios pré-estabelecidos (tamanho e coloração 

dos animais, formato da carapaça e da cabeça, tamanho e distância pré-cloacal da cauda) por 

Pritchard e Trebbau (1984), Rueda-Almonacid et al (2007) e Vogt (2008). De cada indivíduo 

coletado foi aferida medida do comprimento retilíneo da carapaça em milímetros, utilizando-

se balança do tipo Pesola ®. Os animais foram marcados por meio de códigos pré-

estabelecidos nas placas marginais da carapaça (Cagle, 1939), com intuito de se diferenciar 

futuramente todos os indivíduos capturados e se evitar a coleta de material de indivíduos já 

analisados. A medida e a marcação realizadas no presente estudo, além de auxiliarem na 

execução dos objetivos propostos, contribuíram para a realização do monitoramento das 

populações de Podocnemis spp. na RDS Uatumã. 

4.4. Coleta do conteúdo estomacal 

Para análise da dieta de Podocnemis spp. na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Uatumã foi adotado o método proposto por Legler (1977). Segundo este método, o conteúdo 

estomacal dos animais é coletado por meio de lavagem estomacal com água, procedimento 

bastante utilizado em estudos com quelônios (Fachín-Terán et al., 1995; Lindeman, 2000; 

Balensiefer e Vogt, 2006; Lindeman, 2006; Alcade et al., 2010; Martins et al., 2010; Brasil et 

al., 2011).            

 Neste método o animal é colocado em posição vertical e em seguida é inserida em sua 

boca uma sonda de silicone acoplada a uma bomba injetora de água (tipo pulverizador para 

viveiros), injeta-se uma pequena quantidade de água para lubrificação do esôfago com intuito 

da sonda atingir o estômago com mais facilidade e sem danos para o animal. Continua-se 

injetando água até encher o estômago, em seguida o animal é virado de cabeça para baixo 

para que o conteúdo estomacal seja totalmente regurgitado em cima de uma peneira plástica 

coberta por um lenço de pano (técnica adaptada para este trabalho), para evitar que partículas 

menores passem pela malha da peneira. Continua-se injetando água até que esta saia 

totalmente limpa do animal. Este método é muito eficiente em estudos com quelônios, pois 
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além de propiciar a coleta do conteúdo estomacal, evita-se que os indivíduos sejam 

sacrificados ou sofram danos irreversíveis em seu trato digestivo (Perez-Emán e Paolillo, 

1997; Balensiefer, 2003). Todos os animais foram liberados no mesmo local onde foram 

capturados.           

 As lavagens estomacais foram realizadas no mesmo dia em que os animais foram 

capturados e os conteúdos estomacais de cada indivíduo foram armazenados em frascos 

plásticos com álcool 70%, identificados com o código do respectivo animal. Em seguida os 

frascos foram levados para o laboratório do Centro de Quelônios da Amazônia localizado no 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia para posterior triagem e identificação. 

4.5. Triagem e identificação  

Depois de retirados dos fracos, os conteúdos estomacais foram dispostos em placas de 

Petri e com auxílio de estereomicroscópio, os itens alimentares foram separados em quatro 

categorias: material vegetal, animal, mineral ou sedimento (nesta incluem-se porções de areia 

e rochas) e material não identificado (quando não foi possível diferenciar entre as três 

categorias citadas acima). O material vegetal foi subdividido em sete subcategorias: frutos e 

sementes, caules ou talos, folhas, flores, raiz, miscelânea (pequenos pedaços de frutos e 

sementes, caules ou talos e folhas, todavia sem possibilidade de separá-los) e material vegetal 

não identificado (quando não foi possível identificar de qual parte da planta se constituía o 

material). O material animal foi subdividido em duas subcategorias: invertebrados e 

vertebrados.           

 Para analisar a variação quantitativa do conteúdo estomacal foi adotado o método 

volumétrico (Hyslop, 1980). Após a triagem do conteúdo estomacal, o volume dos itens 

alimentares foi aferido por meio do deslocamento de água com auxílio de proveta graduada 

(0,1 ml) e seringa graduada (0,01 ml).       

 Para analisar qualitativamente os itens alimentares, a identificação foi realizada até o 

menor nível taxonômico possível e contou com auxílio de especialistas da área e literatura 

específica (Maia, 2001; Wittmann et al., 2010). Foram coletadas exsicatas do material vegetal 

previamente identificado em campo por “parataxônomos”, e estas juntamente com o material 

vegetal coletado nos estômagos foram comparadas com amostras depositadas no Herbário do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 
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4.6. Análises dos dados  

 Com intuito de descrever a variação em relação à presença e ausência de conteúdo 

estomacal dos indivíduos de Podocnemis spp. capturados e submetidos à lavagem estomacal, 

histogramas foram construídos para as espécies estudadas, detalhando o número de indivíduos 

com e sem conteúdo estomacal por intervalos de comprimento da carapaça (10 mm). 

 Para cada categoria, subcategoria e item alimentar foram calculados a frequência de 

ocorrência (porcentagem do número total de estômagos com alimento nos quais ocorre 

determinado item), volume percentual (volume de cada item em relação ao volume de todos 

os itens presentes em todos os animais). Para saber quais itens alimentares foram mais 

representativos para cada espécie calculou-se o Índice de Importância Relativa (IRI) (Bjorndal 

et al., 1997 adaptado de Hyslop, 1980). A partir deste obteve-se o ranqueamento dos itens por 

ordem decrescente de importância. O índice é dado pela fórmula:        

IRI = 100 * (FO*V) / ∑ (FO*V) 

 Onde:                                  

 FO = frequência de ocorrência para cada categoria              

 V = volume percentual de cada categoria 

4.7. Análises estatísticas  

Para se verificar a variação quantitativa do alimento ingerido pelas espécies foi 

utilizado o volume relativo (volume total presente no estômago do animal (ml) /comprimento 

retilíneo da carapaça (mm)). Optou-se pelo volume relativo nestas análises para minimizar o 

efeito das diferentes características morfológicas intrínsecas entre as espécies (diferenças nos 

tamanhos médios dos animais), como adotado também por Balensiefer e Vogt (2006).  

 Para testar se houve diferenças no volume estomacal entre as quatro Podocnemis spp., 

variações espaciais e sazonais nos volumes dos itens alimentares entre e dentre as espécies e 

variações com relação ao sexo entre as espécies, utilizou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis (H). Para verificar se houve diferenças quanto ao volume entre pares de 

espécies e entre os sexos dentre as espécies foi usado o teste não paramétrico de Mann-

Whitney (U). Os volumes do conteúdo estomacal das quatro espécies foram agrupados para 

verificar se o volume geral diferiu entre as diferentes épocas, locais e sexos. Optou-se por 

esses dois testes em função da não normalidade dos dados verificada por meio do teste de 

Lilliefors.           
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 Para testar a relação entre o comprimento da carapaça e o volume total de conteúdo 

estomacal (material vegetal e animal, no caso de P. expansa), utilizou-se regressão linear 

simples com os dados de volume logaritimizados (Log10) para atender aos pressupostos de 

normalidade. O coeficiente de determinação (r²) informa a proporção de variação na variável 

Y (volume total de conteúdo estomacal) que pode ser atribuída à variação na variável X 

(comprimento da carapaça) (Gotelli e Ellison, 2011). O nível de significância adotado para as 

análises foi de 5%.          

 Para verificar se as diferenças qualitativas no uso dos itens alimentares entre e dentre 

as espécies de Podocnemis spp. estão relacionadas com o tamanho corporal dos animais foi 

realizada a técnica de ordenação de  Escalonamento Multidimensional não-Métrico (nMDS) 

(Kruskal, 1964). O objetivo do nMDS é obter um gráfico no qual objetos diferentes são 

posicionados distantes no espaço de ordenação, enquanto que os similares são colocados 

próximos e neste caso apenas a ordem de classificação das distâncias ou dissimilaridades 

originais é preservada (Gotelli e Ellison, 2011).  O nMDS é um método iterativo, ou seja, 

utiliza-se de diversas repetições para se chegar ao resultado e a cada vez gera um resultado 

parcial que será usado na vez seguinte. O primeiro passo é criar uma matriz de distância e em 

seguida inserem-se pontos aleatórios em um gráfico de “n” dimensões especificadas (em geral 

duas ou três), depois se calcula a distância euclidiana entre cada um deles e cria-se outra 

matriz de distância, em seguida a primeira matriz é correlacionada com a segunda e assim 

verificada sua semelhança (stress) (Legendre e Legendre, 1998). Neste trabalho foram 

adotadas duas dimensões para os gráficos e 10.000 aleatorizações dos pontos foram 

realizadas.         

 Primeiramente as análises de nMDS foram realizadas utilizando-se os volumes totais 

de 11 subcategorias alimentares (frutos e sementes, caules ou talos, folhas, flores, raízes, 

miscelânea, material vegetal não identificado, invertebrados, vertebrados, sedimento e 

morfotipo 10 (não identificado)) e em seguida as análises foram realizadas com todos os itens 

alimentares encontrados em todas as espécies, com exceção do material não identificado. Em 

um primeiro momento foi realizada a ordenação com todas as espécies estudadas e em 

seguida diferenciou-se por sexo, local e época de todos os indivíduos de Podocnemis spp. 

Depois foram realizadas análises para cada uma das espécies estudadas, diferenciando-se 

sexo, local e época quando houve número de indivíduos suficientes para tais análises. Dos 

dois eixos gerados foram extraídos os scores que foram testados por meio de regressão linear 

com a variável: comprimento da carapaça. Para a realização das análises de nMDS utilizou-se 

o programa estatístico R (R Core Team, 2012) por meio do pacote Vegan (Oksanen, 2011). 
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 Para investigar diferenças interespecíficas na sobreposição alimentar foi utilizada a 

técnica dos modelos nulos, da qual se obtêm simulações aleatórias iterativas de 

pseudocomunidades, utilizando-se os dados em uma matriz de uso de recursos (Lindeman, 

2000; Gotelli e Graves, 2006), para tal foi utilizado o índice de Pianka (Pianka, 1973) 

representado pela seguinte fórmula:         

 

Onde p representa a proporção utilizada do item i, n é o número de itens e j e k 

representam as espécies sendo comparadas. Os volumes totais de todos os itens alimentares 

identificados para as quatro espécies foram utilizados para as análises. A sobreposição (Øjk) 

varia de zero (nenhuma sobreposição) a um (total sobreposição) e o índice é obtido para cada 

par de espécies analisado. Para tal análise foi utilizado o módulo de Sobreposição de Nicho do 

programa EcoSim versão 7.0 (Gotelli e Entsminger, 2001), utilizando-se 1.000 aleatorizações.

 Para realização das análises foi utilizado o algoritmo de aleatorização RA3 

(Winnemiller e Pianka, 1990). Este algoritmo mantém retida a largura do nicho de cada 

espécie, mas aleatoriza os valores observados da utilização dos itens entre todos os possíveis 

itens, desse modo, sendo mais adequado quando todos os recursos estão disponíveis para 

todas as espécies (Gotelli e Entsminger, 2001). Foi analisada par a par a sobreposição de 

nicho para as espécies de Podocnemis, primeiramente para toda a área de estudo, em seguida 

para cada um dos lagos amostrados e por fim para as diferentes épocas.  

5. RESULTADOS 

5.1 Presença e ausência do conteúdo estomacal de Podocnemis spp. 

 Capturaram-se 130 indivíduos que foram submetidos à lavagem estomacal, destes 44 

foram de P. expansa, 43 de P. unifilis, 30 de P. sextuberculata e 13 indivíduos de P. 

erythrocephala (Fig. 4). Deste total foram obtidos 107 conteúdos estomacais. A maior 

proporção de indivíduos sem conteúdo estomacal foi encontrada em P. sextuberculata 

(36,7%, 11 indivíduos) seguida de P. unifilis (16,3%, sete indivíduos), P. erythrocephala 

(15,4%, dois indivíduos) e P. expansa (6,8%, três indivíduos). No lago Jaraoacá foram 

obtidos conteúdos estomacais das quatro espécies estudadas, ao passo que nos lagos Calabar e 

Maracarana, obtiveram-se apenas conteúdos estomacais de P. expansa, P. sextuberculata e P. 
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unifilis (Fig. 5).           

 A maior proporção de indivíduos de Podocnemis spp. sem conteúdo estomacal ocorreu 

em agosto com 43,5%, seguida por janeiro com 39,1% dos indivíduos capturados e 17,4% em 

abril, sendo que  não houve nenhum indivíduo sem conteúdo estomacal em junho. Para P. 

erythrocephala, os únicos intervalos de comprimento retilíneo da carapaça de indivíduos sem 

conteúdo estomacal foram 200-209 mm e 210-219 mm, com apenas um indivíduo cada (Fig. 

6a). Em P. sextuberculata os maiores números de indivíduos sem conteúdo estomacal 

ocorreram nos intervalos de 210-219 mm (quatro indivíduos) e 230-239 mm (três indivíduos) 

(Fig. 6b). Os únicos intervalos de comprimento da carapaça dos indivíduos de P. expansa sem 

conteúdo estomacal foram 230-239 mm (dois indivíduos) e 320-329 mm (um indivíduo) (Fig. 

6c). Para P. unifilis os intervalos nos quais ocorreu maior número de indivíduos sem conteúdo 

estomacal foram 210-219 mm e 240-249 mm, com dois indivíduos cada (Fig. 6d). 

 Entre os indivíduos que apresentaram conteúdo estomacal, o comprimento retilíneo 

médio da carapaça de P. expansa foi de 266,80 ± 56,51 mm (média ± desvio padrão); P. 

unifilis de 229,75 ± 36,44 mm; P. sextuberculata de 221,63 ± 13,84 e P. erythrocephala de 

217,54 ± 25,29 mm.          

 Dos 41 indivíduos com conteúdo estomacal de P. expansa, registraram-se 30 fêmeas 

(73,17%) e 11 machos (26,83%). Em contrapartida dos 36 indivíduos de P. unifilis com 

conteúdo estomacal, nove (25%) eram fêmeas, 26 (72,22%) machos e um (2,78%) indivíduo 

de sexo indefinido. Em P. sextuberculata, dos 19 indivíduos com conteúdo estomacal, 

identificaram-se seis (31,58%) fêmeas e 13 (68,42%) machos. Ao passo que de 11 indivíduos 

com conteúdo estomacal de P. erythrocephala, três (27,27%) eram fêmeas e oito (72,73%) 

machos. Analisando-se as quatro Podocnemis spp., 48 (44,86%) indivíduos eram fêmeas, 58 

(54,21%) eram machos e apenas um indivíduo (0,93%) de sexo indefinido. 
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Figura 4. Número de indivíduos de Podocnemis spp. capturados e submetidos à lavagem do conteúdo estomacal 

por época de captura na RDS Uatumã, Amazonas.  

 

Figura 5. Número de indivíduos de Podocnemis spp. capturados e submetidos à lavagem do conteúdo estomacal 

por local de captura na RDS Uatumã, Amazonas.  
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Figura 6. Número de indivíduos de Podocnemis erythrocephala (a), P. sextuberculata (b), P. expansa (c) e P. 

unifilis (d) com e sem conteúdo estomacal, separados por intervalos de comprimento retilíneo da carapaça, 

capturados na RDS Uatumã, Amazonas.  

   

5.2. Variação volumétrica do conteúdo estomacal entre as espécies de Podocnemis  

Podocnemis expansa apresentou maior volume total do conteúdo estomacal (7,1 ± 6,4 

ml; média ± desvio padrão), seguido de P. unifilis (4,9 ± 6,4 ml), P. erythrocephala (3,5 ± 2,9 

ml) e P. sextuberculata (2,30 ± 5,0 ml).      

 Houve diferença no volume relativo do conteúdo estomacal entre as quatro espécies de 

Podocnemis spp. (H = 14,43; p < 0,01). A comparação pareada entre as espécies indicou 

diferenças no volume de P. sextuberculata com todas as outras três espécies (P. 

erythrocephala U = 151; p = 0,04); P. expansa U = 619; p < 0,01 e P. unifilis U = 205,5; p = 

0,02) (Fig. 7). 
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Figura 7. Médias (traços), desvios padrão (barras), amplitudes (linhas) e outliers (pontos) dos volumes relativos 

para as quatro espécies de Podocnemis na RDS Uatumã, Amazonas.     

            

 O volume relativo do conteúdo estomacal de fêmeas não variou entre as quatro 

espécies (H = 6,25; p = 0,10). Todavia quando retirados os três únicos indivíduos de P. 

erythrocephala, a diferença entre as outras três espécies foi significativa (H = 6,22; p = 0,04), 

sendo que P. expansa diferiu de P. unifilis (U = 194; p < 0,05). Houve diferença no volume 

estomacal de machos entre as espécies (H = 8,65; p = 0,03). Sendo que P. sextuberculata 

diferiu de P. expansa (U = 109; p = 0,03) e de P. unifilis (U = 82; p = 0,01), e demonstrou 

baixa similitude com P. erythrocephala (U = 77; p = 0,07) (Tabela 1).   

 O mês de janeiro não apresentou dados suficientes para a comparação dos volumes 

estomacais e P. erythrocephala e P. sextuberculata em função do baixo número de indivíduos 

não foram incluídas nas análises de abril (um indivíduo para cada espécie, respectivamente) e 

de junho (um e três indivíduos para cada espécie, respectivamente). Os volumes relativos de 

P. expansa e P. unifilis apresentaram diferenças em junho (U = 47; p = 0,03) (Tabela 1). Em 

agosto houve diferenças nos volumes entre as quatro espécies (H = 19,64; p < 0,01). Quando 

as comparações foram realizadas entre pares de espécies, P. sextuberculata apresentou menor 

volume que as outras três espécies (P. erythrocephala U = 77; p = 0,02; P. expansa U = 221; 

p < 0,01 e P. unifilis U = 27; p < 0,01). Os volumes de P. expansa e P. erythrocephala 

também apresentaram diferença (U = 41; p = 0,047). (Tabela 1). No lago Jaraoacá, o volume 

relativo do conteúdo estomacal diferiu entre as quatro espécies analisadas (H = 9,75; p = 
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0,02), sendo que P. sextuberculata diferiu de P. erythrocephala (U = 51; p = 0,01), de P. 

expansa (U = 66; p < 0,01) e de P. unifilis (U = 2; p = 0,03) (Tabela 2). Nos lagos Calabar e 

Maracarana não foi coletado nenhum conteúdo estomacal de P. erythrocephala. No lago 

Maracarana não houve diferença entre os volumes das outras três espécies (H = 2,65; p = 

0,27). Contudo foi encontrada diferença no volume estomacal das três espécies na localidade 

Calabar (H = 8,05; p = 0,02), sendo que P. sextuberculata diferiu de P. expansa (U = 60; p = 

0,01) e de P. unifilis (U = 20,5; p = 0,02) (Tabela1). 
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Tabela 1. Comparações do volume relativo de conteúdo estomacal em relação ao sexo, época e local entre as quatro Podocnemis spp. na RDS Uatumã, Amazonas. U: teste de 

Mann-Whitney, H: teste de Kruskal-Wallis, p: probabilidade, ery: P. erythrocephala, exp: P. expansa, sex: P. sextuberculata, uni: P. unifilis. 

   Sexo  Locais  Épocas 

Espécies Geral  Fêmeas Machos  Calabar Jaraoacá Maracarana  Abril Junho Agosto 

ery x exp x sex x uni 
H = 14,43 

p < 0,01 
 

H = 6,25 

p = 0,10 

H = 8,65 

p = 0,03 
 - 

H = 9,75 

p = 0,02 
-  - - 

H = 19,64 

p < 0,01 

exp x sex x uni -  
H = 6,22 

p = 0,04 
-  

H = 8,05 

p = 0,02 
- 

H = 2,65 

p = 0,27 
 - - - 

ery x exp 
U = 171 

p = 0,22 
 - 

U = 18 

p = 0,19 
 - 

U = 72 

p = 0,78 
-  - - 

U = 41 

p < 0,05 

ery x sex 
U = 151 

p = 0,04 
 - 

U = 77; 

p = 0,07 
 - 

U = 51 

p = 0,01 
-  - - 

U = 77 

p = 0,02 

ery x uni 
U = 209 

p = 0,78 
 - 

U = 96 

p = 0,74 
 - 

U = 33 

p = 0,53 
-  - - 

U = 53 

p = 0,29 

exp x sex 
U = 619 

p < 0,01 
 

U = 134 

p = 0,06 

U = 109 

p = 0,03 
 

U = 60 

p = 0,01 

U = 66 

p < 0,01 
-  - - 

U = 221 

p < 0,01 

exp x uni 
U = 902 

p = 0,09 
 

U = 194 

p < 0,05 

U = 168 

p = 0,41 
 

U = 99 

p =0,18 

U = 41 

p = 0,58 
-  

U = 36 

p = 0,63 

U = 47 

P = 0,03 

U = 217 

p = 0,28 

sex x uni 
U = 205,5 

p = 0,02 
 

U = 23 

p = 0,64 

U = 82 

p = 0,01 
 

U = 20,5 

p = 0,02 

U = 2 

p = 0,03 
-  - - 

U = 27 

p < 0,01 
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5.3. Variação volumétrica do conteúdo estomacal dentre as espécies de Podocnemis 

O volume relativo dentre as Podocnemis spp. não variou em relação ao sexo e à época 

(Tabela 2). A comparação entre épocas para P. erythrocephala não foi possível devido ao 

número reduzido de indivíduos capturados, sendo que nas três primeiras coletas, apenas um 

indivíduo foi capturado em cada época. O volume estomacal variou entre os locais (Calabar, 

Maracarana e Jaraoacá) somente em P. sextuberculata. (Tabela 2). Sendo que para esta 

espécie, o volume estomacal variou entre os indivíduos capturados no lago Maracarana e lago 

Jaraoacá (U = 0,00; p = 0,004). Para P. erythrocephala não foi possível esta comparação em 

função de todos os indivíduos terem sido capturados na localidade Jaraoacá.                                                                         

Tabela 2. Comparação de volume relativo de conteúdo estomacal com relação ao sexo, época e local dentre as 

Podocnemis spp. na RDS Uatumã, Amazonas. U: Mann-Whitney, H: Kruskal-Wallis, p: probabilidade. 

 
Sexo Época Local 

U P H p H p 

P. erythrocephala 15 0,41 - - - - 

P. expansa 151 0,68 6,24 0,10 2,60 0,27 

P. sextuberculata 51 0,29 6,57 0,09 8,62 0,01 

P. unifilis 89 0,29 3,53 0,32 1,72 0,42 

 

5.4. Relação entre volume estomacal e comprimento retilíneo da carapaça 

Com base na regressão linear simples, o comprimento da carapaça de P. 

erythrocephala esteve relacionado com o volume de conteúdo estomacal (Fig. 8a) explicando 

43% da variação encontrada. Para P. expansa (Fig. 8b), P. sextuberculata (Fig. 8c) e P. 

unifilis (Fig. 8d) não houve relação significativa. O tamanho corporal dos indivíduos de P. 

expansa não esteve relacionado com a variação do volume de material vegetal (Fig. 9a) e 

volume de material animal (Fig. 9b). Para as demais espécies estudadas não foi possível fazer 

tais análises devido ao baixo número de indivíduos com material de origem animal em seus 

estômagos. 
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Figura 8. Relação entre volume total de conteúdo estomacal e comprimento retilíneo da carapaça de indivíduos 

de Podocnemis erythrocephala (a) (n=11), P. expansa (b) (n=41), P.sextuberculata (c) (n=19) e P. unifilis (d) 

(n=36) na RDS Uatumã, Amazonas.    

 

Figura 9. Relação entre volume total de material vegetal (a) (n=37) e material animal (b) (n=11) e comprimento 

retilíneo da carapaça dos indivíduos de Podocnemis expansa na RDS Uatumã, Amazonas. 
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5.5. Classificação dos itens alimentares 

Material de origem vegetal representou em média 98,0% do volume total do conteúdo 

estomacal de Podocnemis spp. e esteve presente em média em 84,6% dos conteúdos 

estomacais. O material de origem animal representou em média 1,3% do volume e foi 

encontrado em média apenas em 16,9% dos estômagos das quatro espécies estudadas. Apenas 

P. expansa e P. unifilis apresentaram sedimento, todavia em baixa proporção. Os valores 

específicos para cada espécie estão descritos na Tabela 3.     

 A dieta de Podocnemis spp. é composta principalmente por frutos e sementes (85,4% 

de volume percentual médio) e estes estiveram presentes em média em 73,6% dos estômagos. 

Folhas e caules ou talos representaram 3,9% e 2,7%, respectivamente de volume percentual 

médio. Somente em P. expansa e P. unifilis foram encontradas partes de flores em sua dieta 

(< 0,1% para ambas). A subcategoria raiz esteve presente somente em P. expansa e 

apresentou volume percentual abaixo de 0,1%. Invertebrados fizeram parte da dieta de todas 

as espécies de Podocnemis spp., todavia com apenas 0,8% de volume percentual médio. 

Somente em P. sextuberculata não foi verificada a presença de partes de vertebrados dentre os 

itens alimentares identificados, sendo que a média de volume percentual desta subcategoria 

para as três outras espécies foi de 0,6%. Valores detalhados na Tabela 3.   

 No total foram encontrados 56 tipos de itens alimentares na dieta de Podocnemis spp. 

(Anexo A). P. expansa apresentou maior número de itens alimentares (49 itens), seguida por 

P. unifilis com 26 itens, P. erythrocephala com 19 itens e P. sextuberculata com 14 itens 

alimentares. Dentre todos os itens, 21 ocorreram exclusivamente em P. expansa, quatro em P. 

unifilis e apenas um em P. sextuberculata e P. erythrocephala.   

 Foram identificados 20 tipos diferentes de frutos e sementes, sendo que sete destes 

foram identificados em nível de espécie, três em gênero e um em nível de família (Anexo A). 

No entanto nove tipos diferentes de frutos e sementes (morfotipos) permaneceram sem 

identificação da família. Frutos e sementes não identificados (neste caso não foi possível 

sequer a morfotipagem) corresponderam a 1,18% do volume percentual de P. erythrocephala, 

2,14% em P. expansa e 4,47% em P. unifilis.      

 P. expansa apresentou o maior número de tipos de frutos e sementes (18), seguida por 

P. unifilis (10), P. erythrocephala (9) e P. sextuberculata (4). Amanoa oblongifolia Müll.Arg 

(Euphorbiaceae) e Genipa americana L. (Rubiaceae) foram os dois únicos itens que 

ocorreram em todas as espécies de Podocnemis. Genipa americana (jenipapo) foi bastante 

representativa na dieta das quatro espécies e ocupou a primeira colocação segundo o índice de 
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importância relativa em todas as espécies, com exceção de P. sextuberculata (segundo lugar). 

Apesar de Amanoa oblongifolia (taquari) ocorrer na dieta das quatro espécies, houve uma 

maior variação em sua representatividade: 3ª posição em P. erythrocephala e P. expansa, 7ª 

em P. sextuberculata e 9ª em P. unifilis (Anexo A). 

Tabela 3. Volume percentual (V) e frequência de ocorrência (FO) das categorias e subcategorias encontradas na 

dieta de quatro espécies de Podocnemis na RDS Uatumã, AM; ery: P. erythrocephala; exp: P. expansa; sex: P. 

sextuberculata; uni: P. unifilis; ni: não identificado. 

 ery  exp  sex  uni 

Categorias V% FO%  V% FO%  V% FO%  V% FO% 

Material vegetal 96,8 90,9  98,7 90,2  96,8 68,4  99,5 88,9 

Material animal 3,1 27,3  0,5 26,8  1,4 5,3  0,1 8,3 

Material mineral - -  < 0,1 2,4  - -  < 0,1 2,8 

Não identificado 0,1 18,2  0,8 21,9  1,8 36,8  0,3 19,4 

Subcategorias             

Frutos e sementes 88,7 81,8  83,7 87,8  89,8 52,6  79,5 72,2 

Caules ou talos 2,0 54,5  3,6 56,1  2,7 10,5  2,5 58,3 

Flores - -  < 0,1 9,8  - -  < 0,1 2,8 

Folhas 0,1 9,1  2,7 46,3  0,7 10,5  12,1 58,3 

Raiz - -  < 0,1 2,4  - -  - - 

Miscelânea 5,9 18,2  7,6 19,5  3,3 5,3  3,6 16,7 

Material vegetal ni - -  1,0 24,4  0,2 5,3  1,7 16,7 

Vertebrado  1,4 27,3  0,3 12,2  - -  0,1 8,3 

Invertebrado 1,7 18,2  0,2 24,4  1,4 5,3  < 0,1 2,8 

Sedimento - -  < 0,1 2,4  - -  < 0,1 2,8 

Não identificado 0,1 18,2  0,8 21,9  1,8 36,8  0,3 19,4 
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Frutos e sementes de Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth (Fabaceae), Eugenia 

inundata DC. (Myrtaceae), Pouteria sp. (Sapotaceae) não foram encontrados apenas em P. 

sextuberculata. Macrolobium acaciifolium (arapari) foi a segunda mais representativa em P. 

expansa ocorrendo em 24,39% indivíduos. Enquanto que Pouteria sp. ocupou a segunda 

posição em representatividade em P. erythrocephala e P. unifilis, sendo encontrada 

respectivamente em 18,18% e 44,44% dos estômagos. Oryza (Poaceae) só não fez parte da 

dieta de P.erythrocephala. Em P. sextuberculata, este item alimentar esteve presente em 

36,84% dos indivíduos e representou 26,38% do volume percentual, ocupando a primeira 

colocação em sua representatividade (Anexo A).      

 Dentre os itens que só estiveram presentes em uma espécie, Poaceae 1 se destacou na 

dieta de P. sextuberculata, ocorrendo em 10,53% dos estômagos e representando 17,04% de 

seu volume percentual, consequentemente ocupando a terceira posição em representatividade. 

Oito morfotipos diferentes de frutos e sementes foram encontrados na dieta de P. expansa, 

dois em P. unifilis e um em P. erythrocephala (Anexo A).     

 Os frutos e sementes mais representativos apresentaram variação com relação à 

presença nas diferentes épocas de coletas (Tabela 4). Amanoa oblongifolia e Macrolobium 

acaciifolium ocorreram no conteúdo estomacal de P. expansa em todas as coletas realizadas, 

enquanto que Genipa americana, Oryza e Pouteria sp. não foram encontradas em nenhuma 

espécie na primeira coleta. Com relação às diferentes localidades de estudo, os frutos e 

sementes mais representativos foram encontrados em Podocnemis spp. nos três locais 

estudados, com exceção de Eugenia inundata que não foi encontrada na dieta dos animais 

capturados na localidade Maracarana.      

 Folhas estiveram presentes no conteúdo estomacal das quatro espécies estudadas e 

foram bem representativas na dieta de P. unifilis (Tabela 3). Folhas de monocotiledônea não 

foram encontradas somente em P. erythrocephala e folhas de eudicotiledônea foram relatadas 

para P. expansa e P. unifilis, sendo que nesta última este item esteve presente em 27,78% dos 

indivíduos (Anexo A). Folhas (não identificadas) representaram o terceiro item alimentar 

mais representativo em P. unifilis, sendo encontrado em 47,22% dos estômagos desta espécie. 

(Anexo A). Caules ou talos (não identificados) foram encontrados em todas as espécies e 

estiveram presentes 58,33% dos estômagos de P. unifilis, 56,10% de P. expansa, 54,54% de 

P. erythrocephala e 10,53% de P. sextuberculata. (Anexo A). 
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Tabela 4. Relação de presença ou ausência dos principais frutos e sementes encontrados na dieta de quatro 

espécies de Podocnemis nas diferentes épocas de coleta na RDS Uatumã, Amazonas. Épocas de coleta: 1ª 

(janeiro), 2ª (abril), 3ª (junho) e 4ª (agosto). 

 P. erythrocephala  P. expansa  P. sextuberculata  P. unifilis 

 1ª 2ª 3ª 4ª  1ª 2ª 3ª 4ª  1ª 2ª 3ª 4ª  1ª 2ª 3ª 4ª 

A. oblongifolia   x x  x x x x    x   x X  x 

E. inundata x     x          x    

G. americana  x x x   x x x    x    X x x 

M. acaciifolium   x x  x x x x        X  x 

Oryza        x x   x x x   X x x 

Pouteria sp.    x   x x x        X x x 

 

Dentre o material animal foram encontradas diversas partes pertencentes a diferentes 

táxons: seis ordens de insetos, duas ordens de peixes, decápodos, aracnídeos, poríferos e 

partes de répteis. Partes de peixe (principalmente escamas e vértebras) foram encontradas em 

todas as espécies com exceção de P. sextuberculata. Dentre os peixes, partes de Perciformes 

foram encontradas em P. expansa e P. unifilis, enquanto que estruturas de Siluriformes foram 

encontradas apenas em P. expansa (Anexo A). Em geral peixes apresentaram volume 

percentual médio de 0,20% em Podocnemis spp..       

 Partes de insetos foram encontradas em todas as quatro espécies, representando em 

média 0,13% de volume percentual. As ordens Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata e 

Orthoptera ocorreram no conteúdo estomacal de P. expansa. Apenas P. erythrocephala e P. 

expansa continham partes de coleópteros em sua dieta, enquanto que pedaços de 

himenópteros foram encontrados somente em P. expansa e P. sextuberculata (Anexo A).

 Dos decápodos identificados, partes de camarão foram encontradas apenas em P. 

erythrocephala, P. expansa e P. sextuberculata, enquanto que partes de caranguejo foram 

encontradas somente em P. erythrocephala. Estruturas de aracnídeos e partes de poríferos 

foram encontradas apenas em P. expansa (Anexo A).     

 Material não identificado foi relatado para as quatro espécies, sendo que dentro deste 

foi observado um material orgânico branco não identificado (morfotipo 10) que se apresentou 

da mesma forma em todas as espécies, todavia com maior frequência em P. sextuberculata, 

ocorrendo em 31,58% dos estômagos.     
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 Endoparasitas foram encontrados em todas as espécies. Trematoda esteve presente em 

27,27% dos indivíduos de P. erythrocephala e 14,63% de P. expansa. Enquanto que 

Nematoda foi encontrada em 61,11% dos indivíduos de P. unifilis, 54,54% de P. 

erythrocephala, 26,83% de P. expansa e 5,26% de P. sextuberculata.                     

5.6. Influência do tamanho corporal dos animais no uso dos itens alimentares.  

             De modo geral, não houve relação entre as diferenças qualitativas verificadas na dieta 

das espécies e o comprimento da carapaça dos animais. Da mesma forma a ordenação dos 

itens e subcategorias alimentares não demonstrou formação de padrões quando os indivíduos 

foram analisados entre espécies, locais, sexos e épocas (Figuras 10 a 17). Assim sendo, na 

análise por subcategorias não houve efeito do comprimento da carapaça (r² = 0,016; p = 0,11) 

dos animais sobre a dieta para o primeiro eixo de ordenação. Resultado semelhante foi 

demonstrado com a análise para todos os itens alimentares (r² = 0,027; p = 0,05), neste caso 

para o segundo eixo da ordenação. Quando foram analisados somente indivíduos de P. 

expansa, a ordenação das subcategorias alimentares também não demonstrou nenhum padrão 

de distribuição por local, sexo e época (Figuras 18 a 20). Não houve efeito do comprimento 

da carapaça dos animais sobre a dieta (r² = -0,022; p = 0,66) com primeiro eixo de ordenação. 

Resultado semelhante foi obtido quando foram analisadas as subcategorias alimentares 

somente em P. unifilis, da mesma forma não houve padrão de distribuição por local, sexo e 

época (Fig. 21 a 23). Não houve efeito do comprimento da carapaça na utilização dos recursos 

alimentares (r² = -0,021; p = 0,56) para o primeiro eixo de ordenação. Contudo em P. expansa 

quando o comprimento da carapaça foi testado com o terceiro eixo da ordenação houve 

influência de 11% do tamanho corporal dos animais no uso da dieta (r² = 0,111; p = 0,02). 

Para P. sextuberculata e P. erythrocephala, optou-se por não realizar as análises dentre as 

espécies em decorrência do baixo número de conteúdos estomacais analisados. 
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Figura 10. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em quatro espécies do gênero Podocnemis na RDS Uatumã, Amazonas. P. 

erythrocephala (quadrado), P. expansa (círculo), P. sextuberculata (triângulo) e P. unifilis (losango). Stress 

0,02044734.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por local de captura na RDS 

Uatumã, Amazonas. Jaraoacá (quadrado), Maracarana (círculo) e Calabar (triângulo). Stress 0,02044734.  
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Figura 12. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por época de captura na RDS 

Uatumã, Amazonas. Janeiro (quadrado), Abril (círculo), Junho (triângulo) e Agosto (losango). Stress 

0,02044734. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por sexo na RDS Uatumã, 

Amazonas. Macho (quadrado), fêmea (círculo) e indefinido (triângulo). Stress 0,02044734. 
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Figura 14. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (nMDS) do volume total de todos os itens alimentares 

encontrados em quatro espécies do gênero Podocnemis na RDS Uatumã, Amazonas. P. erythrocephala 

(quadrado), P. expansa (círculo), P. sextuberculata (triângulo) e P. unifilis (losango). Stress 0,09854269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Figura 15. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (nMDS) do volume total de todos os itens alimentares 

encontrados em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por local de captura na RDS Uatumã, 

Amazonas. Jaraoacá (quadrado), Maracarana (círculo) e Calabar (triângulo). Stress 0,09854269.  
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Figura 16. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (nMDS) do volume total de todos os itens alimentares 

encontrados em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por época de captura na RDS Uatumã, 

Amazonas. Janeiro (quadrado), Abril (círculo), Junho (triângulo) e Agosto (losango). Stress 0,09854269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (nMDS) do volume total de todos os itens alimentares 

encontrados em quatro espécies do gênero Podocnemis, separado por sexo na RDS Uatumã, Amazonas. Macho 

(quadrado), fêmea (círculo) e indefinido (triângulo).Stress 0,09854269. 
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Figura 18. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis expansa, separado por local de captura na RDS Uatumã, Amazonas. 

Jaraoacá (quadrado), Maracarana (círculo) e Calabar (triângulo). Stress 0,01557494.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis expansa, separado por época de captura na RDS Uatumã, Amazonas. 

Janeiro (quadrado), Abril (círculo), Junho (triângulo) e Agosto (losango). Stress 0,01557494. 
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Figura 20. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis expansa, separado por sexo na RDS Uatumã, Amazonas. Macho 

(quadrado) e fêmea (círculo). Stress 0,01557494. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis unifilis, separado por local de captura na RDS Uatumã, Amazonas. 

Jaraoacá (quadrado), Maracarana (círculo) e Calabar (triângulo). Stress 0,009657598.  
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Figura 22. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis unifilis, separado por época de captura na RDS Uatumã, Amazonas. 

Janeiro (quadrado), Abril (círculo), Junho (triângulo) e Agosto (losango). Stress 0,009657598. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) do volume total das subcategorias 

alimentares encontradas em Podocnemis unifilis, separado por sexo na RDS Uatumã, Amazonas. Macho 

(quadrado), fêmea (círculo) e indefinido (triângulo). Stress 0,009657598. 
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5.7. Sobreposição do nicho alimentar       

Maior sobreposição de nicho alimentar foi verificada entre P. expansa e P. unifilis 

(Øjk=0,852), em contrapartida o menor índice de sobreposição foi encontrado entre P. 

erythrocephala e P. sextuberculata (Øjk=0,453) (Tabela 5). Contudo quando se analisou 

individualmente cada um dos locais amostrados, para o lago Jaraoacá, onde foram capturadas 

as quatro espécies de Podocnemis, obtiveram-se os menores índices de sobreposição de nicho. 

Ao passo que os maiores índices de sobreposição foram verificados entre as espécies 

capturadas no lago Maracarana, onde neste estudo não foi detectada a presença de P. 

erythrocephala. Neste local ainda foi verificada a maior sobreposição alimentar, entre P. 

sextuberculata e P. unifilis (Tabela 5).       

 Em razão do baixo número de indivíduos capturados em algumas épocas, optou-se por 

realizar análises de sobreposição relacionando a sazonalidade apenas quando houvesse no 

mínimo três indivíduos coletados por espécie. Deste modo para o mês de janeiro, realizou-se a 

análise apenas entre P. expansa e P. sextuberculata, sendo obtido o mais baixo índice de 

sobreposição registrado neste estudo (Tabela 5). Para abril, o índice de sobreposição foi 

obtido apenas entre P. expansa e P. unifilis. Contudo para junho foi possível realizar as 

análises entre P. expansa, P sextuberculata e P. unifilis. Finalmente para agosto foram 

obtidos índices entre todas as espécies estudadas (Tabela 5).   

 Analisou-se a sobreposição alimentar levando-se em conta apenas os 11 itens (sete 

espécies, três gêneros e uma família) de origem vegetal (Amanoa oblongifolia, Eugenia 

inundata, Eschweilera sp., Genipa americana, Handroanthus barbatus (E. Mey.) Mattos, 

Heteropterys orinocensis (Kunth) A. Juss., Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg. e 

Macrolobium acaciifolium, Oryza, Poaceae1 e Pouteria sp.) e as 10 ordens de origem animal 

(Coleoptera, Decapoda, Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Odonata, Orthoptera, 

Perciformes, Siluriformes e Testudines) mais frequentes na dieta das quatro espécies. Em 

geral a sobreposição de nicho alimentar entre as espécies foi maior para o material vegetal do 

que para o material animal. O maior índice neste caso foi verificado quando se analisou a 

sobreposição alimentar para os itens vegetais entre P. erythrocephala e P. unifilis (Øjk=0,927). 

Em contrapartida o menor índice foi registrado quando analisados os itens animais entre P. 

expansa e P. sextuberculata (Øjk=0,014) (Tabela 6). 
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Tabela 5. Índices de sobreposição de nicho alimentar par a par das quatro espécies de Podocnemis, analisando-se 

primeiramente a sobreposição total, depois em cada um dos lagos amostrados e em seguida em cada uma das 

épocas de coleta na RDS Uatumã, Amazonas.  ery: P. erythrocephala, exp: P. expansa, sex: P. sextuberculata, 

uni: P. unifilis.  

Espécies Total Jaraoacá Maracarana Calabar Janeiro Abril Junho Agosto 

ery x exp 0,756 0,749 - - - - - 0,674 

ery x sex 0,453 0,001 - - - - - 0,002 

ery x uni 0,715 0,086 - - -- - - 0,645 

exp x sex 0,655 0,003 0,781 0,017 < 0,001 - 0,674 0,014 

exp x uni 0,852 0,152 0,818 0,868 - 0,619 0,224 0,871 

sex x uni 0,766 0,010 0,873 0,010 - - 0,208 0,007 

 

 

Tabela 6. Índices de sobreposição de nicho alimentar par a par das quatro espécies de Podocnemis, analisando-se 

as espécies vegetais e as ordens animais identificadas na RDS Uatumã, Amazonas. ery: P. erythrocephala, exp: 

P. expansa, sex: P. sextuberculata e uni: P. unifilis.  

Par de espécies Espécies vegetais Ordens animais 

ery x exp 0,769 0,081 

ery x sex 0,466 0,339 

ery x uni 0,927 0,031 

exp x sex 0,662 0,014 

exp x uni 0,514 0,351 

sex x uni 0,307 0,092 
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6. DISCUSSÃO          

                                                                                                                         

 A maior taxa de indivíduos sem conteúdo estomacal relatada para P. sextuberculata 

pode estar relacionada com os hábitos alimentares dos quelônios. Todavia, quando comparada 

às outras espécies do gênero analisadas neste estudo, eventualmente P. sextuberculata pode 

permanecer menos tempo explorando os recursos das florestas alagadas (igapós) e 

consequentemente diminuir sua ingestão alimentar. Em Santa Isabel do Rio Negro, 

Amazonas, P. erythrocephala apresentou maior frequência de estômagos vazios quando não 

havia acesso às florestas alagadas (Bernhard, comunicação pessoal).    

 Em contrapartida Pérez-Emán e Paolillo (1997) não relataram influência da 

sazonalidade ou flutuação do nível da água sobre a incidência de estômagos vazios em 

Peltocephalus dumerilianus na Venezuela. Para Acanthochelys spixii não foi encontrada 

qualquer relação dos indivíduos sem conteúdo estomacal com o sexo, tamanho corporal e 

época de captura no cerrado brasileiro (Brasil et al., 2011). Os autores afirmam ainda que a 

incidência de estômagos vazios em quelônios pode estar relacionada com o baixo 

metabolismo desse grupo de organismos e também com a presença de reservas de gorduras, 

que permitem que os animais se mantenham ativos mesmo com um baixo consumo de 

alimentos.           

 Com relação à quantidade de alimento houve baixa variação no volume de conteúdo 

estomacal das quatro espécies estudadas, com relação ao sexo, época e local de coleta. 

Entretanto os resultados mostraram que na RDS Uatumã, P. sextuberculata tende a utilizar 

menor quantidade de alimento quando comparada com as outras espécies de Podocnemis. 

Como relatado anteriormente, quelônios em geral conseguem resistir longos períodos com 

baixa alimentação, porém esta informação corrobora com a constatação prévia de que esta 

espécie em particular tende a passar por drásticas restrições alimentares durante alguns 

períodos do ano (Fachín-Terán, 1999).        

 A relação proporcional entre volume estomacal e comprimento de carapaça em P. 

erythrocephala neste estudo pode em parte estar relacionada com a baixa quantidade de 

indivíduos analisados, quando comparada às outras três espécies. A ausência de relação entre 

comprimento da carapaça e volume de material vegetal e animal em P. expansa corrobora 

com a constatação de Balensiefer e Vogt (2006), que analisaram os itens consumidos por P. 

unifilis e da mesma forma não encontraram tal relação. No entanto no rio Guaporé, Rondônia, 

para essa última espécie foi relatada relação linear entre comprimento de carapaça e consumo 
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de frutos e sementes, ao passo que o consumo de peixes tende a diminuir com o aumento do 

tamanho corpóreo dos animais (Fachín-Terán et al., 1995).     

 Analisando-se qualitativamente os itens alimentares encontrados, as espécies 

analisadas no presente estudo são predominantemente herbívoras e este resultado corrobora 

com as informações prévias levantadas para essas espécies em outras localidades da 

Amazônia (em média 89,7% do conteúdo estomacal é de origem vegetal e somente 1,2% em 

média corresponde a material de origem animal) (Ojasti, 1971; Fachín-Terán et al.,1995; 

Fachín-Terán, 1999; Balensiefer e Vogt, 2006; Santos Júnior, 2009). No entanto no rio 

Trombetas no Pará, isoladamente, os estômagos de P. sextuberculata continham em sua 

grande maioria pequenos caramujos (Vogt, 2008).     

 Dentre todos os itens alimentares encontrados em Podocnemis spp. na RDS Uatumã, a 

maior parte esteve presente em P. expansa (87,5%), seguida por P. unifilis (46,4%), P. 

erythrocephala (33,9%) e por último P. sextuberculata com apenas 25% dos itens 

identificados. Almeida et al. (1986) obtiveram resultados semelhantes analisando apenas os 

itens vegetais utilizados por essas espécies (exceto P. erythrocephala) no rio Xingu, Pará. 

Eles verificaram que P. expansa utilizou 97% das espécies vegetais descritas no estudo e 

apresentou a dieta mais diversificada entre as espécies de Podocnemis.   

 Frutos e sementes formaram a base da dieta das quatro espécies analisadas neste 

estudo. Corresponderam a 88,7% do volume estomacal de P. erythrocephala e os mais 

representativos foram Genipa americana e Pouteria sp. Santos Júnior (2009) verificou que 

47,7% do alimento ingerido por essa espécie é composta por frutos e sementes, e de forma 

semelhante relatou que Pouteria sp. apresentou grande importância na dieta da espécie. A 

diferença na proporção de frutos e sementes entre os dois trabalhos pode ser devido ao fato de 

que no estudo mais antigo, uma grande proporção de material vegetal não pôde ser 

identificada (40,2%). Em P. unifilis foi grande a ocorrência de frutos e sementes de Pouteria 

sp. neste estudo, sendo que este item já havia sido encontrado na dieta da espécie em outras 

regiões amazônicas (Almeida et al., 1986; Fachín-Terán et al.,1995).    

 Frutos de Genipa americana apresentaram grande importância na dieta de todas as 

espécies de Podocnemis na RDS Uatumã. Genipa sp. havia sido identificada como parte da 

dieta de P. expansa (Almeida et al., 1986; Figueroa et al., 2012), P. unifilis (Almeida et al., 

1986; Portal et al., 2002), P. sextuberculata (Almeida et al., 1986) e outros grupos como 

jabutis (Rueda-Almonacid et al., 2007; Páez et al., 2012). Sua intensa utilização pelas 

espécies neste estudo pode ser devida ao fato da frutificação ocorrer durante todo o ano 
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(Almeida et al., 1986), também ao fato de possuir consistência mais macia que outros frutos, 

o que pode facilitar sua deglutição e principalmente porque a espécie vegetal está amplamente 

distribuída por toda RDS Uatumã, como foi observada em campo.    

 Em P. expansa, frutos e sementes totalizaram 83,7% do volume do conteúdo 

estomacal, sendo que Genipa americana e Macrolobium acaciifolium foram as mais 

representativa em sua dieta. Ojasti (1971) já havia registrado que 86% da dieta desta espécie 

na Venezuela era composta por frutos. Além de retificarem essa informação, Almeida et al. 

(1986) e Figueroa et al. (2012) identificaram Macrolobium acaciifolium entre os itens mais 

consumidos por indivíduos de P. expansa no estado do Pará, Brasil e na Amazônia 

colombiana, respectivamente. Essa espécie vegetal também demonstrou grande 

representatividade na dieta de Peltocephalus dumerilianus no rio Negro, Amazonas (De La 

Ossa et al., 2011). Segundo Schöngart et al. (2005), M. acaciifolium é uma leguminosa 

dominante na Amazônia, ocorrendo em áreas alagáveis com grande variação nas 

concentrações de nutrientes, deste modo tornando-se acessível aos animais em diferentes 

regiões amazônicas. Macrolobium sp. era abundante na bacia do rio Uatumã na área de 

inundação do reservatório de Balbina (Walker et al., 1999).    

 Dentre as espécies analisadas, P. sextuberculata demonstrou maior especialização 

quanto aos itens consumidos. Esta espécie apresentou uma forte tendência em utilizar frutos e 

sementes de Poaceae como alimento (representando 43,4% do volume total consumido pela 

espécie). Este resultado corrobora com Fachín-Terán (1999), que relatou que 91% do 

alimento ingerido por P. sextuberculata era composto por sementes, sendo que destas 86% 

por espécies de Poaceae. O autor ainda argumenta que há uma diferença na alimentação desta 

para outras espécies de Podocnemis e que pode ser atribuída ao fato de que a espécie tende a 

explorar as partes mais fundas dos corpos d’água e a preferência por Poaceae se evidencia 

mais na época de cheia dos rios, quando mesmo com acesso irrestrito às florestas alagadas, a 

espécie continua consumindo grandes quantidades deste item quando comparadas com 

inúmeras outras opções alimentares presentes nas várzeas.  Adicionalmente, o trato digestório 

de P. sextuberculata se diferencia das demais espécies congenéricas brasileiras, por meio da 

formação mais simples do estômago  (Magalhães, 2010).    

 Folhas apresentaram grande representatividade para P. unifilis na RDS Uatumã.  

Balensiefer e Vogt (2006) relataram alta frequência de folhas principalmente de Poaceae em 

quase 70% dos estômagos dessa espécie na RDS Mamirauá. Os autores atribuíram este fato ao 

período seco de realização do estudo, quando a produção de frutos é baixa e a alternativa mais 
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eficiente para a espécie parece ser a exploração dos recursos alimentares oriundos dos bancos 

de macrófitas que margeiam os lagos de água branca da região. Todavia no presente estudo, a 

espécie demonstrou uma maior tendência de utilização de folhas na alimentação, 

evidenciando uma preferência por este item. A disponibilidade dos itens alimentares em cada 

região e o uso do habitat por parte das espécies podem explicar em parte os diferentes hábitos 

alimentares adotados por tartarugas de água doce.      

 A baixa proporção de material animal presente na dieta das espécies deste estudo (em 

média 1,3% do volume do conteúdo estomacal) corrobora com as informações levantadas por 

Fachín-Terán et al. (1995) e Balensiefer e Vogt (2006), 1,2% e 0,8%, respectivamente, em 

estudos de Podocnemis spp. na Amazônia brasileira. No presente estudo, P. unifilis consumiu 

a menor quantidade de insetos. Fachín -Terán et al. (1995) obtiveram resultado semelhante e 

concluíram que os insetos encontrados provavelmente foram ingeridos acidentalmente junto 

ao material vegetal. Boa parte dos invertebrados consumidos por Chelonia mydas no golfo da 

Califórnia, México, também foram ingeridos acidentalmente, apesar de haver indícios de que 

algumas espécies foram utilizadas propositalmente (Seminoff et al., 2002).  

 A baixa proporção de sedimento em P. expansa e P. unifilis também sugere que este 

tenha sido ingerido acidentalmente, contudo a ingestão de material mineral por parte dos 

quelônios, acidental ou não, traduz-se em vantagem em função da aquisição de material 

orgânico misturado ao sedimento, o qual não seria possível obter de outras fontes alimentares 

(Moll e Legler, 1971). Nemátodos estiveram presentes em todas as espécies, contudo foram 

mais frequentes em P. unifilis. A presença de nemátodos nos conteúdos estomacais de 

quelônios pode estar relacionada ao aumento da eficiência digestiva e maior assimilação de 

material de origem vegetal (Bjorndal e Bolten, 1990 apud Balensiefer e Vogt, 2006). Em 

função dos répteis não mastigarem os alimentos é esperado que possuam em alguma parte do 

sistema digestório, organismos que possam efetivar a digestão do material vegetal (Bjorndal, 

1991).            

 De modo geral o tamanho corporal dos animais não influenciou o uso dos diferentes 

itens alimentares encontrados no presente estudo. O uso dos diferentes recursos alimentares 

em Pelomedusa subrufa na Nigéria, África, de modo geral não esteve relacionado com os 

diferentes comprimentos dos animais analisados, com uma exceção, indivíduos menores que 

15 cm não se utilizavam dos mesmos itens alimentares do que os animais maiores do que esse 

comprimento (Luiselli et al., 2011). Em contrapartida com intuito de se reduzir a competição 

intraespecífica, indivíduos com menor tamanho (juvenis) de Clemmys marmorata se utilizam 
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mais de itens alimentares menores e de origem animal do que indivíduos maiores (adultos) 

(Bury, 1986).           

 Tomas et al. (2001) analisando a dieta da tartaruga marinha Caretta caretta na 

Espanha, encontraram correlação parcial entre diversidade de presas alimentares e 

comprimento de carapaça dos animais. Segundo os autores, essa variação pode ser atribuída a 

dois fatores: tartarugas maiores que tenham apresentado maior variedade de alimentos 

consumidos, não obstante podem ter sido capturadas em locais ou épocas nas quais a 

diversidade destes itens alimentares tenha sido maior e em segundo lugar, tartarugas grandes 

podem explorar recursos alimentares inacessíveis a tartarugas menores devido a uma provável 

limitação mecânica na manipulação dos alimentos.      

 No presente estudo, de modo geral houve grande sobreposição de nicho alimentar 

entre as quatro espécies analisadas. Resultado semelhante foi obtido por Bjorndal et al., 

(1997) analisando a dieta de três espécies simpátricas do gênero Pseudemys na Florida, EUA. 

Os autores atribuíram a grande sobreposição alimentar entre as espécies à grande abundância 

de alimento na área, entretanto, ressaltam que os resultados devem ser interpretados com 

cautela devido ao número reduzido de indivíduos analisados, de qualquer forma afirmam que 

a grande disponibilidade de recursos alimentares tende a diminuir a necessidade de partição 

de recursos por parte das espécies. Analisando-se as dietas de duas espécies de quelônios 

aquáticos de diferentes gêneros, Alcade et al. (2010) encontraram uma sobreposição alimentar 

muito reduzida. Lindeman (2000) analisou a sobreposição de recursos alimentares em 

Graptemys pseudogeographica, Grapemys ouachitensis, Trachemys scripta e Pseudemys 

concinna no estado americano de Kentucky, e encontrou maior sobreposição entre as espécies 

de mesmo gênero.          

 Neste estudo, no lago Maracarana, não foram capturados indivíduos de P. 

erythrocephala. O que se leva a acreditar que neste local não há incidência dessa espécie ou 

exista em um número extremamente baixo, fato este que não possibilitou sua detecção em 

nenhuma época de coleta. Logo para essa localidade, verificou-se maior sobreposição 

alimentar quando comparada ao lago Jaraoacá, onde foram capturadas as quatro espécies de 

Podocnemis em todas as coletas realizadas. Dentro das análises de modelos nulos, a baixa 

sobreposição pode ser interpretada como partição de recursos (Lindeman, 2000). Deste modo 

foi verificada uma tendência de maior partição de recursos alimentares onde houve maior 

quantidade de espécies se alimentando e maior compartilhamento da dieta onde se detectou 

menos espécies se alimentando. Entretanto a interpretação dos índices de sobreposição deve 



56 

 

 

ser feita com precaução, particularmente com referência à intensidade de competição, que 

pode ter ocorrida no passado (Lawlor, 1980).     

 Levando-se em consideração os resultados a cerca da sobreposição alimentar entre as 

quatro espécies de Podocnemis analisadas neste estudo, a maior semelhança com relação à 

dieta foi obtida entre P. expansa e P. unifilis, ao passo que a maior diferença foi relatada entre 

P. erythrocephala e P. sextuberculata. Apesar de haver divergências quanto à evolução destas 

espécies, estes dados não corroboram com as atuais hipóteses filogenéticas dos 

podocnemidídeos (Vargas-Ramírez et al., 2008; Gaffney et al., 2011; Guillon et al., 2012).

 Concomitantemente neste estudo houve uma forte tendência das quatro espécies de 

Podocnemis estudadas compartilharem em maior intensidade o material vegetal do que o 

material de origem animal. Provavelmente em decorrência da grande disponibilidade de itens 

vegetais presentes na área de estudo e principalmente pelo fato de a base alimentar das 

espécies ser composta por fontes de origem vegetal.      

 Na RDS Uatumã, todas as espécies de Podocnemis presentes no Brasil podem ser 

encontradas se alimentando em uma mesma área. Soma-se a isso o fato de compartilharem 

alimentos, principalmente frutos e sementes presentes nas florestas alagadas (igapós) da 

reserva, demonstrando assim grande dependência desse ambiente por parte das espécies. 

Deste modo, os dados gerados neste estudo podem contribuir com a elaboração e efetivação 

de planos de manejo para essas espécies, visando à conservação das áreas prioritárias 

utilizadas para alimentação.  Pois o uso antrópico inadequado das florestas alagadas pode 

causar graves declínios populacionais, desses já historicamente tão ameaçados quelônios 

aquáticos amazônicos. 
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7. CONCLUSÃO 

 Na área e período de estudo houve uma tendência de P. sextuberculata se utilizar de 

menor quantidade de alimento do que as demais espécies.     

 Somente P. erythrocephala demonstrou relação linear entre volume de conteúdo 

estomacal e comprimento de carapaça dos indivíduos.      

 As quatro espécies analisadas são primariamente herbívoras e se alimentam 

principalmente de frutos e sementes, sendo que Genipa americana demonstrou grande 

importância na dieta de todas as espécies.        

 O tamanho corporal dos animais não influenciou qualitativamente o uso dos diferentes 

recursos alimentares.          

 Comprovou-se um grau elevado de compartilhamento dos itens alimentares, 

principalmente de origem vegetal.        

 O estudo na RDS Uatumã demonstrou ainda que existem indícios de que em local com 

mais espécies se alimentando, essas por sua vez tendem a particionar mais intensamente os 

itens alimentares consumidos, quando comparado com local onde parece haver menos 

espécies se alimentando.  
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9. ANEXO 

ANEXO A - Parâmetros numéricos dos itens alimentares encontrados no conteúdo estomacal de Podocnemis spp. na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Uatumã, AM. FO: freqüência de ocorrência (%); V: volume percentual (%); IRI: índice de importância 

relativa; r: ranqueamento; ni: não identificado.  

 P. erythrocephala  P. expansa  P. sextuberculata  P. unifilis 
 

 FO V IRI r  FO V IRI r   FO V IRI r  FO V IRI r 
 

FRUTOS E SEMENTES                     
 

Bignoniaceae                     
 

Handroanthus barbatus       

(E. Mey.) Mattos - - - -  9,76 6,61 2,66 8   - - - -  - - - - 
 

Euphorbiaceae                     
 

Amanoa oblongifolia  Müll. Arg. 36,36 5,66 7,73 3  41,46 7,98 13,65 3   5,26 2,88 1,01 7  16,67 3,05 1,44 9 
 

Hevea spruceana (Benth.)          

Müll. Arg. 9,09 4,11 1,40 8  9,76 7,41 2,98 7   - - - -  - - - -  

Fabaceae                     
 

Macrolobium acaciifolium      

(Benth.) Benth. 18,18 9,00 6,15 4  24,39 15,19 15,28 2   - - - -  13,89 4,95 1,95 7 
 

Lecythidaceae                     
 

Eschweilera sp.  - - - -  - - - -   - - - -  5,56 6,75 1,06 10 
 

 

Malpighiaceae 

 

 

Malpighiaceae 

                    
 

Heteropterys orinocensis         

(Kunth) A. Juss. 9,09 0,13 0,04 16  14,63 0,29 0,17 17   - - - -  - - - - 
 

Myrtaceae                     
 

Eugenia inundata DC. 9,09 13,37 4,57 5  7,32 3,44 1,04 11   - - - -  2,78 0,45 0,03 16 
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 P. erythrocephala  P. expansa   P. sextuberculata  P. unifilis 
 

 FO V IRI r  FO V IRI r   FO V IRI r  FO V IRI r 
 

Poaceae                     
 

Poaceae 1 - - - -  - - - -   10,53 17,04 11,96 3  - - - - 
 

Oryza - - - -  12,19 0,34 0,17 18   36,84 26,38 64,83 1  11,11 0,20 0,06 15 
 

Rubiaceae                     
 

Genipa americana L. 54,54 23,40 47,96 1  26,83 28,20 31,22 1   5,26 43,51 15,28 2  44,44 47,19 59,44 1 
 

Sapotaceae                     
 

Pouteria sp. 18,18 31,37 21,43 2  34,15 7,33 10,33 4   - - - -  44,44 11,59 14,59 2 
 

Morfotipo 1 9,09 0,51 0,18 12  2,44 0,07 < 0,01 30   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 2 - - - -  4,88 3,14 0,63 14   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 3 - - - -  4,88 0,27 0,05 21   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 4 - - - -  4,88 0,15 0,03 23   - - - -  8,33 0,79 0,19 12 
 

Morfotipo 5 - - - -  2,44 0,10 0,01 28   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 6 - - - -  2,44 0,33 0,03 22   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 7 - - - -  9,76 0,20 0,08 20   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 8 - - - -  7,32 0,53 0,16 19   - - - -  - - - - 
 

Morfotipo 9 - - - -  - - - -   - - - -  2,78 0,11 0,01 17 
 

Frutos e sementes ni  27,27 1,18 1,21 9  21,95 2,14 1,94 10   - - - -  16,67 4,47 2,11 6 
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 P. erythrocephala  P. expansa   P. sextuberculata  P. unifilis 
 

 FO V IRI r  FO V IRI r   FO V IRI r  FO V IRI r 
 

FOLHAS                     
 

Fabaceae - - - -  14,63 0,39 0,24 16   - - - -  11,11 0,58 0,18 13 
 

cf. Myrtaceae - - - -  2,44 0,03 < 0,01 33   - - - -  - - - - 
 

Eudicotiledônea - - - -  29,27 0,71 0,86 13   - - - -  27,78 5,95 4,68 4 
 

Monocotiledônea - - - -  4,88 0,04 0,01 29   5,26 0,69 0,24 9  2,78 0,01 < 0,01 25 
 

Folhas ni 9,09 0,13 0,04 16  36,58 1,57 2,37 9   5,26 0,02 0,01 12  47,22 5,54 7,41 3 
 

CAULES OU TALOS                     
 

Cyperaceae - - - -  2,44 0,01 < 0,01 39   - - - -  - - - - 
 

Caules ou talos ni 54,54 2,01 4,11 6  56,10 3,60 8,33 5   10,53 2,75 1,93 5  58,33 2,53 4,17 5 
 

FLORES - - - -  9,76 0,06 0,02 24   - - - -  2,78 0,06 < 0,01 18 
 

RAIZES - - - -  2,44 0,03 < 0,01 33   - - - -  - - - - 
 

MISCELÂNEA 18,18 5,91 4,04 7  19,51 7,57 6,09 6   5,26 3,32 1,17 6  16,67 3,60 1,70 8 
 

MATERIAL VEGETAL NI - - - -  24,39 1,03 1,03 12   5,26 0,23 0,08 11  16,67 1,70 0,80 11 
 

 

 

 

 

 

MATERIAL ANIMAL 

                    
 

VERTEBRADOS                     
 

Perciformes                     
 

Cichlidae - - - -  2,44 0,01 < 0,01 39   - - - -  2,78 0,02 < 0,01 24 
 

Crenicichla sp. - - - -  2,44 0,16 0,02 27   - - - -  - - - - 
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 P. erythrocephala  P. expansa   P. sextuberculata  P. unifilis 
 

 FO V IRI r  FO V IRI r   FO V IRI r  FO V IRI r 
 

Perciformes ni - - - -  2,44 0,07 0,01 30   - - - -  - - - - 
 

Siluriformes                     
 

Pimelodidae - - - -  2,44 0,03 < 0,01 33   - - - -  - - - - 
 

Siluriformes ni - - - -  2,44 < 0,01 < 0,01 44   - - - -  - - - - 
 

Peixe ni 9,09 1,29 0,44 10  - - - -   - - - -  5,56 0,02 < 0,01 22 
 

Reptilia 18,18 0,08 0,05 15  2,44 < 0,01 < 0,01 44   - - - -  - - - - 
 

Testudines - - - -  - - - -   - - - -  2,78 0,06 < 0,01 18 
 

INVERTEBRADOS                     
 

Insecta                     
 

Coleoptera 9,09 1,29 0,44 10  4,88 0,02 < 0,01 36   - - - -  - - - - 
 

Ephemeroptera - - - -  2,44 < 0,01 < 0,01 44   - - - -  - - - - 
 

Hemiptera - - - -  2,44 < 0,01 < 0,01 44   - - - -  - - - - 
 

Odonata - - - -  2,44 < 0,01 < 0,01 44   - - - -  - - - - 
 

Orthoptera - - - -  2,44 0,07 0,01 30   - - - -  - - - - 
 

Hymenoptera - - - -  2,44 0,01 < 0,01 39   - - - -  - - - - 
 

Hymenoptera/Formicidae - - - -  4,88 < 0,01 < 0,01 39   5,26 0,02 0,01 12  - - - - 
 

Insecta ni - - - -  9,76 0,05 0,02 25   5,26 0,02 0,01 12  2,78 0,03 < 0,01 23 
 

Decapoda                     
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 P. erythrocephala  P. expansa   P. sextuberculata  P. unifilis 
 

 FO V IRI r  FO V IRI r   FO V IRI r  FO V IRI r 
 

Decapoda camarão 9,09 0,21 0,07 14  2,44 < 0,01 < 0,01 44   5,26 1,33 0,47 8  - - - - 
 

Decapoda carangueijo 9,09 0,26 0,09 13  - - - -   - - - -  - - - - 
 

Decapoda ni - - - -  - - - -   - - - -  2,78 0,01 < 0,01 26 
 

Arachnida - - - -  2,44 0,02 < 0,01 37   - - - -  - - - - 
 

Porífera - - - -  2,44 0,01 < 0,01 39   - - - -  - - - - 
 

SEDIMENTO - - - -  2,44 0,02 < 0,01 37   - - - -  2,78 0,06 < 0,01 18 
 

NÃO IDENTIFICADO                     
 

Morfotipo 10 9,09 0,05 0,02 18  7,32 0,06 0,02 26   31,58 1,35 2,85 4  2,78 0,0 < 0,01 21 
 

Não identificado ni 9,09 0,05 0,02 18  17,07 0,71 0,50 15   5,26 0,46 0,16 10  16,67 0,26 0,12 14 
 

 

 


