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Sinopse:
No presente estudo avaliou-se o comportamento de nidificação e aspectos
reprodutivos das fêmeas de Podocnemis sextuberculata, bem como a ocorrência de
desovas múltiplas e o tipo de paternidade encontrado nos ninhos depositados
durante uma estação de desova na Reserva Biológica do Rio Trombetas, Pará,
Brasil.
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RESUMO
Podocnemis sextuberculata, da família Podocnemididae, é listada como espécie vulnerável
(União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN), em grande parte devido ao
consumo de seus ovos e adultos pela população humana. A ocorrência de posturas múltiplas
de quelônios do gênero Podocnemis, inclusive de P.sextuberculata está documentada.
Entretanto, as verificações diretas (captura-marcação-recaptura) referentes a este fato são
raras, sendo na maioria das vezes relatadas de forma indireta, como a partir da análise das
gônadas das fêmeas. A desova múltipla em quelônios é importante para a sobrevivência da
prole. O sistema de acasalamento poliândrico e paternidade múltipla em tartarugas também
consistem em uma importante estratégia de sobrevivência para a população, pois contribui
para o aumento da heterozigosidade genética nas proles e promove maior variabilidade
genética na população. O presente trabalho teve como objetivo analisar, diretamente, o
comportamento de nidificação e a ocorrência de desovas múltiplas durante uma estação de
desova de P.sextuberculata e seus efeitos ecológicos e genéticos na prole. A área deste estudo
localiza-se na Reserva Biológica do Rio Trombetas, no município de Oriximiná, Pará, Brasil.
Os ninhos foram amostrados na praia do Farias (1º15’S e 56º50’O), entre outubro e novembro
de 2013. Durante a estação de nidificação, a praia foi monitorada das 19h às 7h do dia
seguinte, durante aproximadamente 60 noites. Após a desova 10 fêmeas foram capturadas,
medidas e amostras de sangue foram coletadas. Rádios transmissores foram colocados na
porção superior das carapaças para observação dos próximos locais de desovas. Os ninhos
foram marcados e, após o nascimento dos filhotes, dados referentes aos aspectos reprodutivos
e uma amostra de sangue da veia femoral foram coletados. Utilizou-se seis locos heterólogos
à espécie, cinco locos de P. unifilis e um loco de P. expansa para realização das análises de
PCR (Reação em cadeia da Polimerase) e genotipagem. Não houve registro de uma segunda
desova para nenhuma das fêmeas monitoradas. O tamanho das fêmeas (largura do rastro) foi
significativamente menor (ANOVA; d.f. = 2,15; F=4,22, p < 0,05; Tukey: p < 0,05) no início
da estação de desova (média=110mm ±8,4) quando comparada ao meio da estação de desova
(média = 148mm ± 19). Não houve diferenças significativas entre o sucesso de eclosão
(ANOVA; d.f. = 2,35; F = 0,85; p = 0,44) e o tamanho da ninhada (ANOVA; d.f. = 2,31; F =
0,29; p = 0,75) com relação aos diferentes períodos da estação de desova (início, meio e fim).
O período de incubação dos ovos de P.sextuberculata foi em média 55 dias (50 – 73). O
período de tempo em que os filhotes permaneceram nos ninhos após a eclosão foi, em média,
6 dias (2-14). Observamos uma forte sincronia entre a descida e a subida do nível das águas
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do rio com o período de desovas e nascimento dos filhotes, respectivamente. Analisamos
todos os filhotes de 23 ninhos de P.sextuberculata, dos quais foram verificados 100% de
paternidade múltipla. Em média foram encontrados seis pais por ninho. Não houve diferença
significativa entre o número de pais encontrados e o período da estação de desova (KruskalWallis; d.f. = 2; H = 2,193; p = 0,33). Não houve diferenças significativas entre o tamanho
das fêmeas (Correlação de Spearman; rho = -0,10; p = 0,76) e o sucesso de eclosão
(Correlação de Spearman; rho = 0,04; p = 0,85) em relação ao número de pais encontrados
nos ninhos. Contudo, o tamanho da ninhada apresentou significativamente correlação positiva
com o número de pais encontrados (Correlação de Spearman; rho = 0,47; p < 0,05).
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ABSTRACT
Nesting Behavior and Multiple Paternity in nests of Podocnemis sextuberculata
(Testudines: Podocnemididae) in the Trombetas Biological Reserve, Pará, Brazil

Podocnemis sextuberculata genus belongs to the family Podocnemididae is considered
“Vulnerable” according to the International Union for Conservation of Nature - IUCN,
largely due to the human harvest of their eggs and adults. Several studies reported the
occurrence of multiple clutches of the turtles from the Podocnemis genus, including P.
sextuberculata. However, direct observation (capture-mark-recapture) were not mad. Most
studies report multiple clutches indirectly, through the analysis of gonads. Multiple clutches
in turtles are considered important for the survival of the offspring. A polyandrous mating
system and multiple paternity in turtles contributes to genetic heterozygosity in offspring and
promotes greater genetic variability in the population. This study aims to analyze directly the
nesting behavior and the occurrence of multiple clutches during a breeding season of P.
sextuberculata as well as their ecological and genetic effects on the offspring. The study area
is located in the Trombetas Biological Reserve, in the municipality of Oriximiná, Pará, Brazil.
The nests were identified on the Farias Beach (1º15'S), from October to November 2013.
During the nesting season, the beach was monitored from 1900h to 0700h for 60 nights.
Females were captured, measured and blood samples collected after nesting. Radio
transmitters were attached their carapaces to monitor their movements and potential nesting in
nearby areas. The nests were marked. After the eclosion of the eggs, we collected data on
reproductive characteristics. We also took a blood sample from the hatchling femoral vein.
We used six primers from the studied species, five primers from P. unifilis and a primer from
P. expansa to perform the PCR analysis (the Polymerase Chain Reaction) and genotyping.
There were no reports of a second clutch for any of the females monitored in this study.
Female size (track width) was significantly smaller (ANOVA; df = 2.15 F = 4.22, p < 0.05;
Tukey: p <0.05) at the beginning of the breeding season (mean = 110mm ± 8.4) than in the
middle of the breeding season (mean = 148mm ± 19). There were no significant differences
between the hatching success (ANOVA; df = 2.35; F = 0.85; p = 0.44) and clutch size
(ANOVA; df = 2.31; F = 0.29; p = 0.75) for the different periods of the breeding season
(beginning, middle and end). Mean incubation time was 55 days (50 - 73). The hatchling
remained in the nest after hatching for a mean of 6 days (2-14). We observed a strong
synchronization between the descent and the ascent of the river water level with the nesting
10

and hatching period, respectively. We analyzed all hatchlings from 23 nests, and confirmed
multiple paternity in 100% of the sample. There was a mean of six fathers per nest. There
were no significant difference between the number of parents and the period of the nesting
season (Kruskal-Wallis; df = 2, H = 2.193, p = 0.33). There were also no significant
differences between the relative size of females (Correlation of Spearman; rho = -0.10; p =
0.76) and the hatching success (Correlation of Spearman; rho = 0.04; p = 0.85) compared with
the number of males fathering the clutch. However, clutch size was significantly related to the
number of father found (Correlation of Spearman; rho = 0.47; p < 0.05).
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O grupo dos quelônios possui 335 espécies de tartarugas de água doce (Van Dijk et al.
2014), 20% destas ocorrem na América do Sul (Souza 2004; Ferreira Júnior 2009). A
Amazônia é uma das regiões que apresenta maior riqueza de espécies de tartarugas de água
doce no mundo, podendo ser encontradas 16 espécies de quelônios na Bacia Amazônica
(Buhlmann et al. 2009; Van Dijk et al. 2014). O gênero Podocnemis (Podocnemididae) é o
mais diverso na região amazônica e apresenta quatro espécies no Brasil (P. expansa, P.
unifilis, P. sextuberculata e P. erythrocephala) (Rueda-Almonacid et al. 2007).
P. sextuberculata (iaçá), é uma das que possui menor tamanho (Rueda-Almonacid et
al. 2007) sendo maior apenas que P. erythrocephala e sua distribuição na Amazônia abrange
parte da bacia Amazônica no Brasil, Peru e Colômbia (Vogt 2008). No Brasil a espécie é
abundante no alto Amazonas (Solimões, Juruá, Japurá e Purus), em vários tributários do baixo
Amazonas (Trombetas e Tapajós) e Rio Branco (Vogt 2008). P. sextuberculata é considerada
uma espécie “vulnerável” pela União Internacional para Conservação da Natureza - IUCN
(2014), em grande parte devido ao consumo de seus ovos e adultos pela população humana.
Segundo IUCN (2014) a diminuição das populações está relacionada aos níveis potenciais de
exploração, independente da qualidade do hábitat.

Figura I. Fêmea de Podocnemis sextuberculata (iaçá). Fonte:arquivo pessoal.
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A característica mais notória de P.sextuberculata é a presença de seis tubérculos no
plastrão dos indivíduos jovens, os quais tendem a desaparecer com um tamanho de 10-15cm
(Vogt 2008). As fêmeas adultas alcançam tamanhos maiores do que os machos, chegando a
atingir em média 25,7cm, enquanto os machos alcançam em média 20,1cm (Fachín-Terán et
al. 2003). Outra característica de dimorfismo sexual consiste no tamanho da cauda dos
adultos, a qual é maior para os machos.

Alimentam-se de sementes, plantas e peixes

(Malvasio et al. 2003; Fachín e Vogt 2014).
Quando o nível da água começa a descer nos rios da Amazônia, as iaçás migram para as
áreas de nidificação (Haller e Rodrigues 2006). As ilhas e bancos de areia dos rios de água
branca e clara são os locais preferidos pelas fêmeas para realizar a desova (Vogt 2008). A
estação de desovas depende do ciclo hidrológico da região. Por exemplo, ela pode ocorrer
entre junho e julho no rio Purus, julho e novembro no baixo Solimões ou entre agosto e
setembro no rio Trombetas (Vogt 2008). A profundidade dos ninhos possui em média 17 cm e
o tamanho da ninhada varia de seis a 25 ovos (Bernhard 2001; Vogt 2008).
Existem trabalhos relatando a ocorrência de posturas múltiplas de quelônios do gênero
Podocnemis, inclusive de P. sextuberculata (Soini 1991; Molina e Rocha 1996; Bernhard
2001; Vogt 2001; Vogt 2008). Entretanto, as verificações diretas (captura-marcaçãorecaptura) referentes a este fato são raras (Ramo 1982; Soini 1991; Molina e Rocha 1996),
sendo na maioria das vezes relatadas de forma indireta, como a partir da análise das gônadas
das fêmeas (Bernhard 2001). Segundo Bernhard (2001), P. sextuberculata pode desovar até
três vezes em uma estação de desova e Vogt (2008) declarou que o intervalo entre as desovas
de uma mesma fêmea desta espécie consiste, aproximadamente, em duas semanas. O
mecanismo de desova múltipla em quelônios é muito importante para a sobrevivência da
prole. Ao depositar os seus ovos em mais de um ninho na mesma temporada reprodutiva em
locais diferentes da praia, a fêmea diminui as chances de seus ovos serem todos predados ou
alagados. Este mecanismo também contribui para a diferenciação na razão sexual dos filhotes,
uma vez que as áreas da praia são sombreadas de formas diferentes, podendo apresentar
temperaturas variadas (Vogt 2008; Lasala et al. 2013).
O sexo dos filhotes é determinado pela temperatura de incubação dos ninhos (Vogt
2008; Ferreira Júnior 2009). Em quelônios, durante o segundo terço de incubação
temperaturas baixas induzem o desenvolvimento de machos e temperaturas altas induzem o
desenvolvimento de fêmeas (Vogt e Bull 1984; Vogt 1994; Malvasio e Farias 1999; Ferreira
Júnior 2009). O tempo de incubação dos ovos para P. sextuberculata varia entre 45 a 50 dias,
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dependendo das condições de insolação direta do ninho (Nascimento 2002). Após a emersão
dos ninhos, os filhotes se refugiam imediatamente nos rios.
A partir de estudos genéticos, pode-se constatar que a maioria das espécies de tartarugas
estudadas apresenta um sistema de reprodução com paternidade múltipla em suas proles.
Valenzuela (2000), publicou o primeiro estudo referente à paternidade múltipla do gênero
Podocnemis, com a identificação de dois a três machos contribuindo em ninhos de P.expansa.
O sistema de acasalamento poliândrico e paternidade múltipla na ordem dos quelônios
também foi observado por outros autores (Pearse e Avise 2001; Pearse et al. 2006). Este
comportamento reprodutivo contribui para o aumento da heterozigozidade genética nas proles
e promove maior diversidade genética na população. Além do fato da fêmea copular com
mais de um macho, ela também pode estocar seus espermatozóides (Schuett 1992). Desta
maneira, os gametas estocados no interior do seu trato reprodutivo podem ser misturados e
competir pela fecundação dos óvulos (Birkhead 2000).
Para detectar paternidade múltipla entre os filhotes de uma prole, são utilizados
marcadores moleculares de DNA microssatélites que são altamente polimórficos e podem ser
amplificados via PCR (Reação em Cadeia da Polimerase)1 e transformados em sítios de
microssatélites marcados por sequência (Fantin et al. 2008). Ainda no gênero Podocnemis,
Pearse et al. (2006), encontraram paternidade múltipla em ninhos de P.expansa utilizando 7
locos de microssatélites e Fantin et al. (2007) desenvolveram locos de DNA específicos para
regiões de DNA microssatélites de P. unifilis, os quais identificaram paternidade múltipla
para a espécie estudada. Contudo, estes estudos não informaram se o número de machos que
fecundam as fêmeas permanece constante durante o período integral da estação de desova ou
se pode haver variações nesse número entre o início e o final do período anual de nidificação.
Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar, diretamente, o comportamento
de nidificação, a ocorrência de desovas múltiplas durante uma estação de desova de P.
sextuberculata e seus efeitos ecológicos e genéticos na prole. Bem como, registrar o tipo de
paternidade encontrado nos ninhos, observando a existência de variações no número de
machos que contribuem geneticamente nos ninhos ao longo de um período anual de
nidificação.

1

A análise de PCR está apresentada na metodologia do projeto.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Comportamento Reprodutivo dos Quelônios e Comportamento de Nidificação
O comportamento reprodutivo consiste na forma como os machos e fêmeas investem
energia para unir seus gametas e assegurar a sobrevivência de suas proles (Bock e Restrepo
2012). O comportamento reprodutivo dos quelônios, à primeira vista, parece simples,
considerando que todas as espécies de quelônios são ovíparas, com fertilização interna. De
acordo com as observações de Bels e Crama (1994), a sequência geral de acasalamento dos
quelônios inclui uma etapa de cortejo ou pré monta e o acasalamento ou cópula propriamente
dita com possível ejaculação do macho. Este comportamento varia de acordo com o meio onde
está ocorrendo o acasalamento, mas frequentemente inclui a busca pela fêmea, com movimentos
de cabeça, reconhecimento olfativo, perseguição, contato físico com a cabeça e
mordiscadas(Bock e Restrepo 2012). O comportamento de cortejo não só inclui interações entre
fêmeas e machos (seleção intersexual), mas também entre indivíduos do mesmo sexo (seleção
intrassexual), geralmente entre os machos (Berry e Shine 1980).
A atividade de nidificação de P. sextuberculata apresenta uma série de padrões
comportamentais semelhantes a P. expansa e principalmente a P.unifilis está relacionada
diretamente com o início da vazante dos rios amazônicos (Haller e Rodrigues 2006) quando
fêmeas e machos adultos migram dos lagos ou áreas alagadas em direção as águas mais rasas
(Nascimento 2002). A nidificação inicia-se com a agregação dos animais nas proximidades da
área de desova, onde permanecem por 10 a 20 dias, executando movimentos sincronizados de
exposição das suas cabeças fora d’água, orientadas em direção ao sítio de nidificação. Em
seguida, ocorre o “assoalhamento”, comportamento social, onde os animais sobem à praia, para
se expor ao sol, sempre nos horários mais quentes do dia (Nascimento 2002). Contudo, o
comportamento de se expor para tomar sol é mais frequente entre indivíduos de P. expansa e P.
unifilis, não sendo muito observado para P. sextuberculata. As etapas seguintes acontecem
geralmente à noite, com a caminhada de “vistoria” à praia para a escolha do local de desova e,
posteriormente a escavação dos ninhos. Estes variam de 17 a 26 cm de profundidade, e a espécie
deposita entre seis a 25 ovos (Vogt 2008). Após a nidificação, acontece o aterramento e a
compactação dos ninhos e finalmente o retorno das fêmeas à água. O processo de construção do
ninho, oviposição e cobertura do ninho dura cerca de 30 minutos (Vogt 2008).
De modo geral, P. sextuberculata é semelhante a P. unifilis quanto à versatilidade na
escolha do local para sua oviposição. Ambas as espécies costumam depositar seus ovos tanto em
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praias mais baixas quanto altas e/ou em áreas isoladas com vegetação (Nascimento 2002). Outra
semelhança muito comum entre as duas espécies está relacionada ao seu comportamento de
nidificação. As fêmeas, em alguns casos, constroem seus ninhos próximos uns dos outros, mas
na maioria das vezes preferem fazer ninhos isolados. Essas duas espécies podem realizar mais de
uma postura na mesma estação de desova (em P.sextuberculata, até três desovas) com,
aproximadamente, duas semanas de intervalo entre as desovas (Molina e Rocha 1996; Bernhard
2001; Vogt 2008).
Até o ano de 2012, acreditava-se que o cuidado parental estava confirmado apenas na
quantidade e qualidade de vitelo que a fêmea produz para o ovo e a seleção de local seguro para
fazer os ninhos e depositar seus ovos (Bock e Restrepo 2012). Contudo, Ferrara et al. (2013),
registraram os primeiros sons emitidos por P.expansa, no ovo, no ninho e durante interações
entre adultos e filhotes em ambiente natural e em cativeiro, demonstrando a existência de
cuidado parental pós-desova entre quelônios. Entretanto, mesmo com muitos estudos referentes
ao sistema de acasalamento e comportamento reprodutivo das espécies de quelônios, muito ainda
há de ser descoberto, tendo em vista, que a maioria das espécies aquáticas, realizam as atividades
de cortejo e cópula de baixo d’água (Carpenter e Ferguson 1977).

2.2 Sistemas de Acasalamento e Genética Molecular

As informações disponíveis para o estudo dos sistemas de acasalamento dos quelônios
provêm principalmente de observações diretas do comportamento de machos e fêmeas durante a
estação de desova, seja em condições naturais ou em cativeiro, ou a partir de mecanismos da
genética molecular (Bock e Restrepo 2012). Esta última técnica permite conhecer certos aspectos
do comportamento reprodutivo das espécies que seria muito difícil, ou até mesmo, impossível
observar a partir de visualizações diretas dos indivíduos. Como por exemplo, quantificar o
número de machos copulando com as fêmeas em uma estação de desova (paternidade múltipla) e
observar a ocorrência de fluxo gênico entre populações distintas, ou seja, se machos e fêmeas de
diferentes populações de quelônios estão copulando e trocando material genético entre si, dentre
outros estudos.
As informações provenientes da genética molecular esclarecem fatos referentes ao
comportamento dos quelônios e permitem o estudo da diversidade genética das espécies, sendo
considerada, atualmente, uma das principais ferramentas para o estudo do comportamento e
ecologia das espécies.
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2.3 Marcadores Genéticos Moleculares: Microssatélites

As ferramentas da genética molecular mais utilizadas, no momento, para o estudo do
comportamento reprodutivo dos quelônios são os marcadores moleculares. Estes são definidos
como todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene expresso ou ainda como uma
sequência de DNA (Avise 2004). Dentre as vantagens dos marcadores moleculares para estudos
de genética, pode-se citar a obtenção de vasto número de polimorfismos nas sequências de DNA,
a identificação direta do genótipo sem influência do ambiente, a possibilidade de detecção de tais
polimorfismos em qualquer estágio do desenvolvimento do organismo e a possibilidade de gerar
maior quantidade de informações genéticas por loco no caso dos marcadores serem codominantes (Faleiro 2007).
Nos últimos anos, com os avanços da genética e da biologia molecular, a descoberta da
reação em cadeia da polimerase (PCR) e do sequenciamento automático do DNA, foram
desenvolvidas variadas técnicas para estudos com diferentes marcadores genéticos, sendo os
principais: Isoenzimas, RAPD2, RFLP3, AFLP4, Minissatélites, Microssatélites, SNP5, entre
outros (Ayad et al. 1997). Cada tecnologia apresenta vantagens e desvantagens. O uso de uma ou
de outra técnica depende do objetivo do estudo, da infraestrutura disponível, dos recursos
financeiros, da disponibilidade de recursos humanos com treinamento apropriado e do nível de
conhecimento da genética molecular das espécies a serem estudadas (Faleiro 2007).

2
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4
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Figura II. Marcadores genéticos molecular com diferentes padrões de polimorfismos. (A)Izoenzimas, (B)RAPD,
(C)RFLP, (D)Microssatélites, (E)AFLP, (F)Minissatélites, (G)CAPS6 e (H)SSCP7.

Os microssatélites, são considerados atualmente, o tipo de marcador genético-molecular
mais apropriado para testes de paternidade, devido a sua capacidade de apresentar grande
variedade de alelos multilocos (Faleiro 2007). Os microssatélites são unidades muito curtas de
DNA, com dois a cinco pares de bases, repetidas em tandem, ou seja, uma do lado da outra,
altamente variáveis no número de repetições, mas que preservam sequências conservadas do
DNA (Avise 1994), cuja amplificação é feita através da PCR, utilizando primers específicos. A
detecção de diferenças entre essas sequências através do polimorfismo dos fragmentos de DNA
revela um padrão único em cada indivíduo, ou seja, uma impressão digital genética (genetic
fingerprinting) muito utilizada na identificação de indivíduos e testes de paternidade (Ferreira e
Grattapaglia 1998).

2.4 Principais Estudos de Paternidade Múltipla em Quelônios
A partir dos estudos realizados, evidencia-se que praticamente todas as espécies de
quelônios continentais da América do Sul apresentam paternidade múltipla (Bock e Restrepo
2012). Portanto, é possível supor que as espécies que faltam ser estudadas também
apresentarão o mesmo comportamento, ou pelo menos, os estudos serão iniciados com esta

6
7

Cleaved Amplified Polymorphic Sequence
Single-Strand Conformation Polymorphic
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hipótese até que existam dados que a rejeitem.
Os primeiros estudos referentes à paternidade múltipla foram realizados com espécies de
tartarugas marinhas, como Caretta caretta por Harry e Briscoe (1988) em Queensland,
Austrália, com o auxílio de aloenzimas. Contudo, a maioria das pesquisas que evidenciaram
paternidade múltipla foi realizada com marcadores microssatélites (Parker et al. 1996; Rieder
et al. 1998; Bollmer et al. 2010). As pesquisas de paternidade múltipla das espécies de
tartarugas de água doce começaram com os estudos de Galbraith et al. (1993), no Canadá,
onde foi encontrada paternidade múltipla em dois dos três ninhos de Chelydra serpentina. O
primeiro trabalho com quelônios da Amazônia foi realizado por Valenzuela (2000), onde dois
ninhos de P. expansa foram estudados quanto a ocorrência de paternidade múltipla, com oito
locos de microssatélites. Nesse estudo, foi detectada a presença de material genético de mais
de um macho nos ninhos. Em outro estudo, com 32 ninhos de P. expansa onde foram
utilizados sete locos microssatélites, foram encontrados paternidade múltipla em 10,3% dos
ninhos (Pearse et al. 2006). Estudos de paternidade múltipla com P. unifilis (Fantin et al. 2007;
Fantin et al. 2008), P. sextuberculata (Fantin et al. 2008) e P. erythrocephala (Fantin et al.
2010) também foram realizados, onde foi encontrado 100% de paternidade múltipla nos ninhos
de P.unifilis e P. sextuberculata. E com P.erythrocephala apenas um dos ninhos analisados
não apresentou mais de um macho contribuindo geneticamente.

23

3. OBJETIVO GERAL
Avaliar o comportamento de nidificação e aspectos reprodutivos das fêmeas de
Podocnemis sextuberculata, observando a ocorrência de desovas múltiplas e o tipo de
paternidade encontrado nos ninhos depositados durante uma estação de desova na Reserva
Biológica do Rio Trombetas, Pará, Brasil.
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RESUMO: O presente estudo avaliou o comportamento de nidificação de fêmeas de Podocnemis
sextuberculata, referente à ocorrência de desovas múltiplas e à avaliação de aspectos reprodutivos da
espécie, em diferentes períodos de uma mesma estação de desova, em uma praia da Reserva Biológica
do Rio Trombetas, Pará, Brasil. Durante o período de nidificação, a praia do Farias foi monitorada por
aproximadamente 60 noites das 1900h às 0700h. Foram capturadas 10 fêmeas, as quais foram medidas
e marcadas após a desova. Rádio transmissores foram colocados em suas carapaças para observação
dos próximos locais de desovas. Os ninhos também foram marcados e após o nascimento dos filhotes
foram coletados os dados referentes aos aspectos reprodutivos. Não houve registro de uma segunda
desova para nenhuma das fêmeas monitoradas. O tamanho das fêmeas (largura da pegada) foi
significativamente menor (ANOVA; d.f. = 2,15 F=4,22, p < 0,05; Tukey: p < 0,05) no início da
estação de desova (média=110mm ±8,4) quando comparada ao meio da estação de desova
(média=148mm ±19). Não houve diferenças significativas entre o sucesso de eclosão (ANOVA; d.f. =
2,35 F = 0,85, p = 0,44) e o tamanho da ninhada (ANOVA; d.f. = 2,31 F = 0,29, p = 0,75) com relação
aos diferentes períodos da estação de desova (início, meio e fim). O período de incubação dos ovos de
P. sextuberculata foi, em média, 55 dias (50 – 73). O período de tempo em que os filhotes
permaneceram nos ninhos após a eclosão foi, em média, 6 dias (2-14). Observamos uma forte
sincronia entre a descida e a subida do nível das águas do rio com o período de desova e nascimento
dos filhotes, respectivamente.
Palavras chave: Quelônios, Podocnemis sextuberculata, Nidificação, Características Reprodutivas,
Rio Trombetas, Amazônia

As quatro espécies do gênero Podocnemis na região da Amazônia brasileira são a P.
expansa (tartaruga-da-Amazônia), P. unifilis (tracajá), P. sextuberculata (iaçá) e P.
erythrocephala (irapuca) (Vogt, 2008). Os estudos sobre a biologia reprodutiva e
comportamental das tartarugas são de grande importância para a conservação destas espécies.
Pesquisas referentes ao comportamento de desovas múltiplas podem auxiliar para a real
estimativa do número de fêmeas que desovam nas praias conservadas pelos órgãos públicos,
instituições e comunidades. Além de identificar o percentual de fêmeas na população que
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desovam mais de uma vez, em uma estação de desova, aumentando as chances de produção
de filhotes na população. Este mecanismo consiste em importante estratégia de sobrevivência
dos quelônios, pois promovendo desovas parceladas, as fêmeas aumentam as chances de
obterem sucesso reprodutivo em seus ninhos. Apesar de existirem informações sobre desovas
múltiplas em fêmeas do gênero Podocnemis na mesma estação de desova (Ramo, 1982; Soini,
1991; Bernhard, 2001; Vogt, 2008), estas são de difícil visualização na natureza.
Normalmente desovas múltiplas são inferidas a partir de análises das gônadas (Moll e Legler,
1971; Moll, 1979; Iverson e Smirth, 1993; Bernhard, 2001)
A estação de desova de P. sextuberculata depende do ciclo hidrológico dos rios da
Amazônia (Haller e Rodrigues, 2006), podendo ocorrer entre os meses de junho e agosto no
rio Purus, julho e novembro no baixo Solimões ou entre agosto e novembro no rio Trombetas,
por exemplo (Vogt, 2008) totalizando, em média, um período de 60 dias de nidificação. Este
período é extenso e ainda não existem informações referentes ao número de ovos depositados
pelas fêmeas e o sucesso de eclosão nos diferentes períodos da estação de desova (início,
meio e fim) e às desovas múltiplas. Estas informações são importantes, principalmente, para
planos de manejo e conservação que visam saber se existe variação no tamanho das fêmeas
que estão desovando e na produção de ovos nas diferentes fases da estação de desova,
facilitando possíveis tomadas de decisões sobre o melhor momento da estação de desova para
coletar as fêmeas e ovos para o consumo humano.
Desta forma, pretendemos avaliar o comportamento de nidificação de fêmeas de P.
sextuberculata referente à ocorrência de desovas múltiplas e à variação nos aspectos
reprodutivos da espécie em diferentes períodos de uma mesma estação de desova em uma
praia da Reserva Biológica do Rio Trombetas. Os objetivos específicos do presente estudo
são: registrar o número de vezes que as fêmeas de Podocnemis sextuberculata desovam
durante uma estação de desova; analisar a relação entre o tamanho das fêmeas e o período da
estação de desova (início, meio e fim); analisar a relação entre o sucesso de eclosão e o
período da estação de desova em que os ninhos foram construídos pelas fêmeas; analisar a
relação entre a temperatura média dos ninhos e o sucesso de eclosão; registrar o número de
dias que os filhotes permanecem no ninho após a eclosão dos ovos; verificar a relação do
nível do rio e temperatura média dos ninhos com as ocorrências de desovas e eclosão dos
ovos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
O estudo foi realizado na Reserva Biológica do Rio Trombetas, criada em 1979 e
localizada no Município de Oriximiná, Pará, na margem esquerda do Rio Trombetas. Esta
consiste em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, destinada à proteção de
amostras dos ecossistemas amazônicos e à segurança da sobrevivência da tartaruga-daAmazônia (Podocnemis expansa) e demais quelônios (IBAMA/MMA, 2004). A REBIO
Trombetas constitui-se em uma das maiores reservas biológicas do Brasil, com uma área de
385.000ha, pertencente ao bioma amazônico. Ela abrange vários tipos ambientais, destacando
a presença de Floresta Ombrófila de Terra Firme, Floresta Ombrófila Mista, Floresta
Inundável de Igapó, Floresta Inundável de Várzea, Formações Pioneiras e Formações
Campestres. Estes ecossistemas são drenados por ambientes lóticos e lênticos, controlados
pelo pulso de inundação do Rio Trombetas e todos estes ambientes são ocupados por uma rica
fauna e flora (IBAMA/MMA, 2004).
Na REBIO Trombetas é realizado o “Projeto Tartarugas da Amazônia” desde 2011,
onde ocorrem estudos científicos com as principais espécies do gênero Podocnemis e
programas de educação ambiental. O presente trabalho faz parte das pesquisas científicas
deste projeto e foi realizado na praia do Farias (1º15’S e 56º50’O), localizada na porção
sudoeste da reserva (Fig. 1), possui aproximadamente 3 km de comprimento e consiste em um
dos maiores tabuleiros de desovas de quelônios da REBIO Trombetas, no qual, todos os anos,
ocorre a nidificação de fêmeas das espécies P. expansa, P. unifilis e P. sextuberculata.
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FIG. 1. - Localização do tabuleiro do Farias na Reserva Biológica do Rio Trombetas, Pará, Brasil.

Monitoramento das Fêmeas e dos Ninhos
O período de desova das fêmeas P. sextuberculata na Praia do Farias inicia-se no mês
de setembro e segue até o mês de novembro (Vogt, 2008), totalizando, aproximadamente, 60
dias de nidificação. Assim, o monitoramento das fêmeas em processo de desova e a coleta dos
dados dos ninhos foram realizados entre 01/10 a 30/11 de 2013. Durante a temporada de
nidificação, a praia foi monitorada durante toda a noite, a partir das 1900h até às 0700h do dia
seguinte, pois é neste período que as fêmeas de P. sextuberculata costumam subir à praia para
desovar (Bernhard, 2001). A área de desova foi monitorada durante, cerca de 60 noites com a
realização de cinco a seis caminhadas de vistoria por toda a praia do Farias, para observar as
fêmeas desovando.
Para o presente estudo, acompanhou-se 34 ninhos de P. sextuberculata, com
aproximadamente 10 ninhos em cada período da estação de desova (início, meio e fim). Estes
três períodos duraram aproximadamente 20 dias cada. A divisão dos períodos partiu do
pressuposto observado, o qual apresentou três diferentes fases durante a estação de desova, as
quais comportam-se seguindo os padrões de normalidade, sendo a primeira (início) com uma
quantidade menor de desovas, a segunda (meio) com uma quantidade maior e a terceira (fim)
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com menor quantidade de desovas. A marcação dos ninhos foi realizada de forma discreta
para evitar a predação humana dos ninhos, com piquetes de madeira numerados na parte
superior. A posição dos ninhos também foi registrada com o auxílio de GPS Garmin 76Cx.

Biometria e Marcação das Fêmeas
As fêmeas foram medidas e marcadas somente após o término da primeira desova,
quando estavam se direcionando para retornar ao rio. Neste momento elas eram capturadas e
levadas para a base da reserva. Medimos o comprimento retilíneo da carapaça (CRC) com o
auxílio de paquímetro (±0,1mm). Contudo, devido à dificuldade para capturar todas as fêmeas
dos ninhos registrados e fazer a biometria, foram coletadas as medidas de largura máxima dos
rastros das fêmeas, encontrados próximo aos ninhos, durante a subida das fêmeas à praia para
desovar, com o auxílio de fita métrica (±0,1mm). Este procedimento já foi realizado em
diversos estudos que comprovam a eficácia do método (Valenzuela, 2001; Bonach et al.,
2006; Lipman, 2008). A marcação e numeração das fêmeas foram feitas com tinta especial
(Sharpie Mean Streak), de cor branca. Desta forma poderíamos identificar quantas vezes a
mesma fêmea subiu à praia para desovar.
Monitoramento por telemetria
Para facilitar a localização das fêmeas nas desovas seguintes, foi instalado um rádio
transmissor com frequência entre 165MHz na porção superior da carapaça (entre o 2º e 3º
escudo vertebral) de dez fêmeas. Cada rádio continha uma numeração para identificar as
fêmeas a partir do sinal emitido e recebido pelo rádio receptor, o qual permaneceu ligado
durante toda a noite em uma bolsa acoplada à pesquisadora. O sinal podia ser recebido tanto
quando as fêmeas estivessem dentro ou fora da água, até uma distância de 1,5 km. Quanto
mais perto as fêmeas estivessem o sinal era mais intenso, possibilitando identificar o
momento e o local aproximado que as fêmeas se localizavam e onde iriam subir à praia para
desovar novamente.

Informações dos ninhos
Coletamos o número de ovos por ninho. Os ovos retirados dos ninhos foram mantidos
na mesma posição em que foram depositados pela fêmea, tomando-se o cuidado para
movimentá-los o mínimo possível para não provocar a ruptura do vitelo do ovo. Após serem
contados, os ovos foram realocados no ninho, mantendo a mesma posição inicial. A
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temperatura diária dos ninhos foi monitorada com o auxílio de coletores remotos de
temperatura (data loggers) introduzidos no interior do ninho, entre os ovos.

Nascimento dos Filhotes
A época do nascimento dos filhotes de P. sextuberculata, na praia do Farias, ocorre
entre os meses de novembro e dezembro (Vogt, 2008). Por isso, após 40 dias da data de
desova, os ninhos foram protegidos com uma caixa de madeira com tela plástica na parte
superior, para evitar a fuga dos filhotes. Os ninhos foram monitorados durante todas as noites
do período de nascimentos, sendo parcialmente abertos de três em três dias até encontrar o
primeiro ovo eclodindo. Desta forma, foi possível o registro das datas de eclosão e
emergência dos filhotes dos ninhos.

Sucesso de Eclosão
Foram registrados o número de filhotes vivos e o número de filhotes mortos. Para
obter a taxa de sucesso de eclosão, calculou-se a razão entre o número de filhotes vivos no
ninho pelo número total de ovos no ninho.

Análises Estatísticas
As premissas para a utilização de testes paramétricos foram testadas (normalidade,
homogeneidade e independência das variáveis). Através da análise de Levene testou-se a
homogeneidade das variâncias para os parâmetros amostrados (tamanho da fêmea, número de
ovos e sucesso de eclosão) em relação aos períodos da estação de desova. As relações entre o
período da estação de desova (início, meio e fim) e (1) tamanho das fêmeas, (2) número de
ovos e (3) sucesso de eclosão, foram testadas através de análises de variâncias ANOVAs com
um fator e, quando significantes, seguidas pelo pós-teste de Tuckey (Vanzolini, 1992).
Para verificar a relação entre a temperatura média dos ninhos e o sucesso de eclosão, foi
realizada regressão linear simples (Vanzoli, 1992). O registro do tempo de permanência dos
filhotes dentro do ninho após a eclosão foi analisada utilizando-se estatísticas descritivas. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Bioestat 5.0 (Ayres et al.,
2007) e “R 3.1.3” (Venables et al., 2009).
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RESULTADOS
Número de desovas
As desovas de P. sextuberculata durante o ano de 2013 iniciaram-se em 30 de setembro
e terminaram em 27 de novembro, totalizando 59 dias. Desta maneira, o número de dias dos
períodos da estação de desova e o número de ovos foram divididos conforme demonstrado na
tabela 1:
TABELA 1. - Número de ninhos e número de ovos em cada período da estação de desovas (início, meio e fim)

o

N Ninhos
o

N Dias

Início

Meio

Fim

Total

11

11

12

34

21

19

19

59

Ao todo, foram registrados 34 ninhos de P.sextuberculata, os quais foram mantidos nos
ninhos naturais. Foram capturadas 10 fêmeas desovando. Observou-se que, após a soltura das
fêmeas no rio, elas permaneciam no boiadouro (região do rio próxima à praia com maior
profundidade) em frente à praia durante três dias, aproximadamente, afastando-se
posteriormente e retornando para as proximidades da praia, após sete a 10 dias. Contudo, foi
possível visualizar apenas uma desova feita por cada fêmea na praia do Farias, não havendo
registro de segunda desova para nenhuma das fêmeas que estavam sendo monitoradas. No
final da estação de desova de nidificação, as fêmeas voltaram a se afastar da praia e não houve
mais sinal de suas presenças.

Relação do tamanho das fêmeas com o período da estação de desova (início, meio, fim)
Não houve diferença significativa nas homogeneidades das variâncias dos tamanhos
relativos das fêmeas entre os diferentes períodos de desova (Levene; d.f. = 2,15 F = 1,22; p =
0,32). Houve uma diferença significativa entre os tamanhos das fêmeas e os períodos de
desova (ANOVA; d.f. = 2,15 F = 4,22, p<0,05). Fêmeas desovando no início da estação de
desova (média = 110mm ±8,4) são significativamente menores que aquelas desovando no
meio da estação de desova (média = 148mm ±19) (Tukey; p<0,05; Figura 2). Entretanto, não
foi possível observar uma diferença singificativa entre fêmeas desovando no fim da estação de
desova (média = 135mm ±25) em relação aquelas desovando no início e meio (Tukey; p >
0,05; Figura 2).
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b
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FIG. 2.- Comparação do tamanho das fêmeas de Podocnemis sextuberculata (largura dos rastros (mm)) entre o
início, meio e fim de uma estação de desova, na praia do Farias localizada na Reserva Biológica do Rio
Trombetas, Pará, Brasil. Períodos com as mesmas letras (a,b) não são significativamente diferentes de acordo
com o teste de Tukey (p > 0,05; n = 34).

Relação do tamanho das ninhadas com o período da estação de desova (início, meio,
fim
O tamanho da ninhada (número de ovos por ninhos) foi comparado entre os períodos
da estação de desova. Não houve diferença significativa nas homogeneidades das variâncias
dos tamanhos das ninhadas entre os diferentes períodos de desova (Levene; d.f. = 2,31; F =
3,26; p = 0,052). Adicionalmente, não houve diferença significativa (ANOVA; d.f.=2,31;
F=0,29, p=0,75) entre o tamanho das ninhadas durante os períodos da estação de desova.

Tempo de permanência dos filhotes nos ninhos após eclosão
O período de incubação dos ovos de P. sextuberculata foi em média 55 dias (n = 34;
± 2,1). O período de tempo em que os filhotes permaneceram nos ninhos após a eclosão foi
em média 6 dias (n = 34; ± 3,4). Observou-se, também, que os filhotes não saem todos juntos
do ninho e sim aos poucos, em torno de 2 a 3 filhotes por dia e durante o período da noite até
o início do dia.
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Relação entre o sucesso de eclosão e os períodos da estação de desova (início, meio,
fim)
Não houve diferença significativa nas homogeneidades das variâncias dos sucessos de
eclosão ente os diferentes períodos de desova (Levene; d.f. = 2,35; F = 2,88; p = 0,07). O
sucesso de eclosão permaneceu semelhante entre os diferentes períodos da estação de desova,
não apresentando diferenças significativas (ANOVA; df=2,35; F=0,85, p=0,44).

Relação entre o sucesso de eclosão e a temperatura média de incubação dos ovos
A temperatura média dos ninhos foi 33,46oC (±5,11), apresentando temperaturas
próximas de 50oC nas horas mais quentes do dia e temperaturas mais amenas, em torno de
24oC, durante a noite. Contudo, não houve correlação significativa entre o sucesso de eclosão
e as médias de temperatura de incubação dos ovos (Regressão Linear Simples; n=30, R2
ajustado=-0,03; p=0,73), conforme demonstrado na Figura 3.

FIG. 3. Regressão linear simples entre a temperatura média dos ninhos e o sucesso de eclosão dos ovos de
Podocnemis sextuberculata.

As médias e desvios padrão da largura dos rastros, número de ovos/ninho e sucesso de
eclosão dos ninhos durante cada período da estação de desova estão demonstrados na Tabela
2.
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TABELA 2.- Média e desvio padrão da largura das pegadas das fêmeas, número de ovos/ninho e sucesso de
eclosão, comparados entre os períodos da estação de desova (início, meio e fim).
Parâmetros

Estação de desova
Início

Meio

Fim

110

148,7

135,6

± 8,46

± 19,3

± 25,2

Número médio de ovos por ninho

15,4

16,4

15,4

Desvio Padrão

± 2,8

± 1,6

± 4,9

54

66,7

50

± 25,3

± 12

± 37,9

Largura média dos rastros (mm)
Desvio Padrão

Sucesso de eclosão (%)
Desvio Padrão

Dinâmica dos eventos de desova e eclosão dos ovos em relação ao nível da água e
temperatura média dos ninhos
A partir dos dados coletados durante a estação de nidificação e eclosão dos ovos,
observamos a relação destes dois eventos com o nível da água do rio Trombetas e as
temperaturas médias dos ninhos. Primeiramente, constatamos que as desovas ocorreram com
maior frequência no meio da estação de desova (38%), quando o nível da água do rio estava
baixando. As eclosões começaram a ocorrer durante a subida do nível do rio, coincidindo com
o aumento da temperatura dos ninhos.
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FIG. 4. - Número de desovas (barras pretas) e eclosões (barras brancas) relacionadas com o nível da água (linha
tracejada) do rio Trombetas, em 2013, e a temperatura média dos ninhos (linha contínua) de Podocnemis
sextuberculata.

DISCUSSÃO
Número de desovas
Diversos trabalhos com quelônios do gênero Podocnemis registraram a ocorrência de mais
de uma desova em algumas fêmeas. Soini (1991), durante o acompanhamento da estação de
nidificação de P.unifilis no rio Pacaya-Peru, registrou duas desovas de duas fêmeas
previamente identificadas. Uma delas desovou pela segunda vez nove dias após a primeira
desova e a segunda desovou 10 dias após sua primeira desova. E no rio Pastaza-Peru, Soini
(1991), observou um padrão diferente de desovas múltiplas acontecendo. As desovas
apresentaram intervalos maiores do que no rio Pacaya, sendo possível dividir o período de
nidificação em duas temporadas distintas, com a primeira acontecendo entre junho-agosto e a
segunda em novembro-março. Vogt (2001), sugere até quatro desovas para P. erythrocephala
em um intervalo de três meses no rio Negro-Brasil. Fêmeas de P. vogli desovam de três a
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quatro vezes na Venezuela com um intervalo de postura de quatro meses (Ramo, 1982). A
única espécie do gênero Podocnemis que não apresentou nenhum registro de desova múltipla
foi P. expansa. Bernhard (2001) observou até três desovas em uma estação de desova em P.
sextuberculata no rio Japurá-Brasil. Contudo, estas foram observações indiretas através da
análise das gônadas, pois não foi possível registrar observações diretas.
No presente estudo, também não foi possível observar diretamente múltiplas desovas de
P. sextuberculata durante a estação de desova do ano de 2013 na praia do Farias. Esta espécie
é considerada arisca e observou-se uma grande dificuldade de registrar até mesmo a primeira
desova das fêmeas. Durante o monitoramento da praia e das desovas mantivemos o silêncio e
evitamos o uso de lanternas para não afugentar as fêmeas, mesmo assim foi bastante difícil
registrar o momento das desovas. Soini (1991) e Bernhard (2001), também declararam ter
dificuldades em visualizar as desovas de P. unifilis e P. sextuberculata. Conforme o
comportamento de nidificação de P. sextuberculata, as fêmeas não costumam subir a praia em
grupos para desovar (Vogt, 2008) e não existe um período do dia ou da noite fixado para a
nidificação, podendo ocorrer a partir das 20h da noite até às 5h da madrugada. Estes aspectos
dificultaram ainda mais a observação das desovas. Portanto somente 10 fêmeas foram
capturadas para a marcação e instalação de rádio transmissores.
Outro fator que provavelmente interferiu na observação direta de possíveis desovas
múltiplas foi a disposição das praias do rio Trombetas. Nas proximidades da região da praia
do Farias, existem mais cinco praias propícias para as desovas de P. sextuberculata, conforme
demonstrado na figura 5. Desta forma, existe uma probabilidade razoável que as próximas
desovas das fêmeas observadas tenham ocorrido nas demais praias, as quais não estavam
sendo monitoradas.
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FIG. 5. - Disposição das praias de desovas de quelônios no rio Trombetas, Rebio Trombetas, Pará, Brasil.

Contudo, a instalação dos rádio transmissores e o acompanhamento das fêmeas nas
proximidades da praia do Farias, possibilitou a observação de outros padrões
comportamentais da espécie P. sextuberculata. Observamos que as fêmeas permaneceram
próximas à praia três a quatro dias após a desova, deixando de emitir o sinal por sete a dez
dias e retornando novamente para próximo à praia até o fim da estação de desova. Porém, no
final desta, as fêmeas voltaram a se afastar e não foi mais registrada a presença delas próximo
as praias, nem mesmo durante a estação de nascimentos dos filhotes. Este padrão
comportamental mostrou-se diferente do comportamento da espécie do mesmo gênero, P.
expansa, no qual foi confirmado que as fêmeas permanecem próximas a praia de desova até o
nascimento dos filhotes, ocorrendo a migração de adultos e filhotes juntos para os lagos
(Vogt, 2008; Ferrara et al., 2013; Ferrara et al., 2014).

42

Relação do tamanho das fêmeas com o período da estação de desova (Início, meio, fim)
Devido à dificuldade em capturar as fêmeas no ato da desova, não foi possível realizar a
biometria de todas as fêmeas com relação aos ninhos registrados. Contudo, foi possível
calcular o tamanho destas fêmeas através das larguras dos rastros possibilitando constatar uma
diferença significativa de tamanho entre os períodos do início e meio da estação de desova,
sendo que as medidas de pegadas do início foram menores que as do meio da estação de
desova. Esta informação está sendo apresentada pela primeira vez, confirmando o que se
observava no campo, mas que ainda não havia sido publicada. Primeiramente fêmeas menores
desovam sendo seguidas por fêmeas maiores a partir do meio do período de nidificação.
Provavelmente, este fato ocorre devido ao tamanho das ninhadas que são proporcionais ao
tamanho das fêmeas (Vanzolini, 2003). Deste modo, fêmeas maiores demoram mais para
produzir suas ninhadas, enquanto que fêmeas menores podem desovar antes (Padua, 1981).

Tempo de permanência dos filhotes nos ninhos após eclosão
Citações sobre a permanência dos filhotes no ninho após a eclosão são relativamente
comuns (Batistella et al., 2003; Haller e Rodriguez, 2006; Vogt, 2008). Contudo, poucos
trabalhos registraram dados concretos referentes ao número de dias em que os filhotes
permanecem nos ninhos após a eclosão dos ovos. Constatamos uma grande variação no tempo
de permanência, sendo o mínimo dois e máximo 14 dias. Entretanto, os filhotes de P.
sextuberculata permaneceram em média, seis dias no interior dos ninhos até emergirem. Este
fato é considerado muito importante para a proteção dos filhotes, uma vez que ao eclodir, o
vitelo ainda não foi totalmente absorvido para o interior da cavidade abdominal dos filhotes.
Este período que sucede a eclosão é necessário para a total absorção do vitelo, consistindo em
um fenômeno de suma importância para a nutrição e obtenção de anticorpos (Andrade, 2008;
Ferreira Júnior, 2009) para os filhotes emergirem mais fortes do ninho e se manterem no rio
nos primeiros dias de vida (Pezzuti e Vogt, 1999; Haller e Rodrigues, 2006).

Dinâmica dos eventos de desova e eclosão dos ovos em relação ao nível da água e
temperatura média dos ninhos
Observamos forte relação entre a descida das águas e a ocorrência das nidificações na
praia estudada, fortalecendo as informações citadas por Vogt (2008). As eclosões ocorreram
concomitantemente à subida do nível da água e predominaram com o aumento da temperatura
dos ninhos, demonstrando a forte contribuição da temperatura para a eclosão dos ovos,
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conforme evidenciado por Carneiro (2012).

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante a estação de desova de quelônios, no ano de 2013, na Reserva Biológica do Rio
Trombetas, constatamos apenas um período de desova para as fêmeas de P. sextuberculata.
Não foi possível registrar desovas múltiplas, mas observamos que as fêmeas permaneceram
próximas à praia de desova (praia do Farias) durante a estação de nidificação, afastando-se no
final deste período, sem retornar no período de nascimento dos filhotes. As desovas de fêmeas
menores predominam no início da estação de desova, sendo que as fêmeas maiores preferem
desovar durante o meio do período de nidificação. Não houve diferença significativa nas
relações entre tamanho da ninhada e os períodos da estação de desova; sucesso de eclosão e
períodos da estação de desova e entre o sucesso de eclosão e as temperaturas médias dos
ninhos. O período de incubação dos ovos foi em média 55 dias e o tempo de permanência dos
filhotes no interior dos ninhos após eclosão dos ovos consistiu em 6 dias, em média.
Observou-se forte relação entre a descida do nível da água do rio Trombetas com a ocorrência
das desovas e a subida do nível das águas, aliada ao aumento da temperatura dos ninhos com
a ocorrência dos nascimentos dos filhotes.
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Resumo
Estudos genéticos referentes ao tipo de paternidade são ferramentas eficazes para
fornecer informações referentes à biologia reprodutiva dos quelônios, as quais são de
difícil observação na natureza. Neste estudo analisamos o tipo de paternidade de
Podocnemis sextuberculata e relacionamos sua ocorrência com três períodos da estação
de desova (início, meio e fim). Além de verificar a correlação entre o tamanho das
fêmeas, o tamanho das ninhadas e o sucesso de eclosão com o número de pais
encontrados nos ninhos. A estação de nidificação das fêmeas de P. sextuberculata foi
monitorada das 1900h às 0700h, por aproximadamente 60 noites em uma praia da
Reserva Biológica do Rio Trombetas, Pará, Brasil. Após a desova as fêmeas foram
capturadas, medidas e amostras de sangue foram coletadas. Os ninhos foram marcados
e após o nascimento dos filhotes, coletamos amostras de sangue e dados referentes aos
aspectos reprodutivos. Foram utilizados seis locos heterólogos à espécie, cinco locos de P.
unifilis e um loco de P. expansa. Analisamos todos os filhotes de 23 ninhos de P.
sextuberculata, dos quais verificamos 100% de paternidade múltipla. Foram
encontrados em média seis pais por ninho. Não houve diferença significativa entre o
número de pais encontrados e o período da estação de desova (Kruskal-Wallis; d.f. = 2,
H = 2,193, p = 0,33). Não houve diferenças significativas entre o tamanho das fêmeas
(Correlação de Spearman; rho = -0,10; p = 0,76) e o sucesso de eclosão (Correlação de
Spearman; rho = 0,04; p = 0,85) em relação ao número de pais encontrados nos ninhos.
Contudo, o tamanho da ninhada foi significativamente relacionado com o número de
pais encontrados (Correlação de Spearman; rho = 0,47; p > 0,05). Portanto, ninhos com
maior número de ovos apresentaram maior número de pais.
Palavras Chave: Quelônios, Podocnemis sextuberculata, Paternidade múltipla, Aspectos
Reprodutivos, Rio Trombetas, Amazônia
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Introdução
Os avanços nas análises genéticas têm mostrado que a paternidade múltipla ocorre
frequentemente em quelônios marinhos (Harry & Briscoe 1988; Galbraith et al. 1993;
Bollmer et al. 2010) e de água doce (Valenzuela et al. 2000; Pearse et al. 2006; Fantin et al.
2007). Estudos referentes ao tipo de paternidade são particularmente interessantes neste grupo
de répteis, pois fornecem informações indiretas relevantes à biologia reprodutiva dos
quelônios, normalmente de difícil observação, pois ocorrem embaixo d’água, nos mares e rios
(Carpenter & Fergusson 1977; Ireland et al. 2003).
Estudos referentes ao comportamento reprodutivo de tartarugas marinhas em ambientes
naturais são mais comuns (Hendrickson 1958; Booth & Peters 1972; Broderick & Godley
1997). No caso das tartarugas de água doce os estudos são mais escassos (Nascimento 2002;
Vogt 2008). Entretanto, a partir destes estudos sabe-se que os quelônios adultos do gênero
Podocnemis na Amazônia migram dos lagos para os rios no início da estação de desova,
mediante a descida do nível das águas. O cortejo e cópula ocorrem nos lagos, antes da
migração ou próximo às áreas de nidificação, na calha principal dos rios (Vogt 2008).
Estudos de paternidade evidenciaram os casos de poligamia (um macho copulando com
mais de uma fêmea) e poliandria (uma fêmea copulando com mais de um macho) entre os
quelônios (Gist et al. 2001; Fisher et al. 2006) . Bowen et al. (1992) descreveu o sistema de
reprodução dos machos de quelônios como uma corrida poligâmica, onde os machos acasalam
com o máximo de fêmeas possível, não apresentando marcação de territórios. De acordo com
Fisher et al. (2006) a poliandria confere benefícios para a reprodução e estudos de campo
mostraram que a prole de fêmeas poliândricas frequentemente apresentam menor mortalidade
juvenil (Madsen et al. 1992; Jennions & Petrie 2000). Os benefícios genéticos gerados pela
poliandria consistem no fato da paternidade ser inclinada para reprodutores que produzam
descendentes mais viáveis, “teoria do bom esperma” (Fisher et al. 2006).
As espécies que apresentam sistema de acasalamento poliândrico possuem a capacidade
de estocagem de espermas em regiões dos ovidutos das fêmeas (Gist & Jones 1989), este
mecanismo é bastante comum, principalmente no grupo das aves e répteis. Nos quelônios de
água doce, o esperma é armazenado no oviduto das fêmeas, na porção dos túbulos e ductos
secretores de albumina e nas glândulas uterinas (Gist & Congdon 1998). A armazenagem de
esperma promove uma seleção pós-cópula que pode vir a beneficiar a prole devido à herança
dos “bons genes”, estes genes aumentam a viabilidade reprodutiva e a heterozigosidade
genética das populações (Jennions & Petrie 2000). A partir desta estratégia reprodutiva a
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contribuição dos genes de mais de um macho durante a fertilização dos óvulos se torna
possível.
A poliandria em fêmeas do gênero Podocnemis começou a ser observada a partir das
evidências de paternidade múltipla em P. expansa, P. unifilis e P. erythrocephala (Valenzuela
2000; Pearse et al. 2006; Fantin et al. 2008; Fantin et al. 2010), com a utilização de
marcadores moleculares microssatélites. Os microssatélites são altamente polimórficos,
devido às variações do número das unidades de repetição e comumente encontrados em
genomas de eucariontes (Faleiro 2007), apresentando a característica de segregação
mendeliana, onde a progênie herda um alelo materno e um paterno (Fantin et al. 2008).
Devido a tais características, os microssatélites são os marcadores moleculares mais utilizados
atualmente em estudos genéticos de análise de paternidade.
As pesquisas genéticas envolvendo tipo de paternidade realizadas até hoje com o gênero
Podocnemis na Amazônia, preocuparam-se apenas em analisar o número de machos
contribuindo geneticamente para as proles (Valenzuela 2000; Pearse et al. 2006; Fantin et al.
2007; Fantin et al. 2010). Contudo, necessita-se de estudos mais aprofundados, relacionando a
influência das características genéticas de paternidade múltipla com os aspectos ecológicos da
população de quelônios. Utilizando assim, a genética como ferramenta eficaz para responder
questões ecológicas importantes para o entendimento da biologia reprodutiva dos quelônios.
A espécie de quelônios estudada foi Podocnemis sextuberculata, encontrada na bacia
Amazônica: no Brasil, sudeste da Colômbia e noroeste do Peru. Esta espécie possui um
habitat restrito a rios de águas brancas e claras e seus afluentes. Consiste na segunda menor
espécie do gênero Podocnemis, com 34 cm de comprimento máximo da carapaça e peso
máximo de 3,5 kg (Vogt 2008). Podocnemis sextuberculata distingui-se das outras espécies
do gênero Podocnemis devido à presença de seis tubérculos no plastrão dos filhotes, os quais
tendem a desaparecer quando juvenis ou adultos. A estação de desova varia conforme a
localização geográfica, podendo ocorrer entre junho-julho no rio Purus, julho-novembro no
baixo Solimões ou entre agosto-setembro no rio Trombetas (Vogt 2008). As desovas ocorrem
na estação de seca em bancos de areia, com tamanho da ninhada variando entre 6 a 25 ovos. O
período de incubação dos ovos consiste em torno de 45 a 60 dias e o sexo dos filhotes é
determinado pela temperatura de incubação (Haller & Rodrigues 2006; Vogt 2008).
Desta forma, verificamos o tipo de paternidade encontrados nos ninhos de Podocnemis
sextuberculata na Reserva Biológica do Rio Trombetas, Pará, Brasil. Além disso, (1)
observamos se o número de machos contribuindo geneticamente nos ninhos varia conforme o
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período da estação de desova (início, meio e fim); (2) verificamos se ocorre relação entre o
tamanho das fêmeas com o número de pais por ninho; (3) observamos a relação do tamanho
da ninhada com o número de pais e (4) a relação entre o sucesso de eclosão dos ninhos com o
número de pais.

Material e métodos
Área de estudo e coleta dos dados
Os ninhos de P. sextuberculata foram amostrados na praia do Farias (1º15’S e 56º50’O),
localizada na Reserva Biológica do Rio Trombetas, no município de Oriximiná, Pará, Brasil.
A praia foi monitorada das 1900h à 0700h, durante cerca de 60 noites, no período de outubro
a novembro de 2013, durante a estação de nidificação, para capturar as fêmeas após a desova
e marcar a localização dos ninhos. As fêmeas foram levadas para a base de pesquisa do
ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) localizada próximo à
praia, para realização da medida do comprimento retilíneo da carapaça (CRC). Devido à
dificuldade de capturar todas as fêmeas dos ninhos registrados para fazer a biometria foram
coletadas concomitantemente as medidas de largura dos rastros das fêmeas com o auxílio de
fita métrica (± 0,1 mm), este procedimento já foi realizado em diversos estudos que
comprovam a eficácia do método para estimar o tamanho das fêmeas (Valenzuela 2001;
Bonach et al. 2006; Lipman 2008). Também foram registrados o número de ovos por ninho.
Em seguida, foram coletados 100-500 µL de sangue da veia femoral das fêmeas, que foram
armazenados em microtubos contendo álcool e EDTA. Após 40 dias da data de desova, os
ninhos foram protegidos com caixa de madeira com tela plástica na parte superior, para evitar
a saída dos filhotes. Ao nascerem, os filhotes foram acondicionados em compartimentos
separados por ninho, para realização de biometria e pesagem. Foram coletados 50-100 µL de
sangue da veia femoral de todos os filhotes dos ninhos. As amostras foram armazenadas em
microtubos contendo álcool e EDTA. Este trabalho foi realizado com a autorização do
ICMBio/SISBIO no40084-3 e da Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais/INPA
no037/2013.

Extração do DNA e Genotipagem
Foram analisadas somente as proles com mais de 10 filhotes cada, para aumentar a robustez
dos testes. Desta forma, foram estudados 23 ninhos. Os procedimentos de extração do DNA
das amostras de sangue dos filhotes e PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) foram
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realizados no Laboratório de Proteômica e Genômica da Universidade do Estado do
Amazonas-UEA. O genoma total do DNA das amostras foi extraído através do método CTAB
(Doyle & Doyle 1987). As regiões específicas dos locos foram amplificadas a partir de PCR,
utilizando o protocolo econômico descrito por Schuelke (2000), onde foi adicionada uma
cauda de M13 ao primer foward dos locos, marcando somente a cauda M13 com a
fluorescência TET ou FAM. As condições de termociclagem foram ajustadas para um volume
total de 12,5µL, contendo 4,6 µL de H2O; 1,5 µL de tampão 10x com (NH4)2SO4 ; 1,5 µL de
MgCl2 (25mM); 1,5 µL de primer reverso (0,2 µM); 0,75 µL de primer forward (0,2 µM);
0,75 µL de FAM-6 rotulado M13 label primer (0,2 µM); 1,5 µL de dNTP mix (0,2 µM cada
dNTP); 0,4 µL de Taq DNA Polymerase (1U/ul) e 1 µL do DNA (10ng). A temperatura
inicial de desnaturação foi de 94oC por 1 minuto, seguido por 25 ciclos à 94 oC por 30
segundos, 55 oC por 30 segundos e 68 oC por 30 segundos. Em seguida 20 ciclos à 94 oC por
30 segundos, 50 oC por 30 segundos e 68 oC por 30 segundos com uma extenção final à 72 oC
por 15 minutos. O fragmento do DNA amplificado foi previamente visualizado através da
técnica de eletroforese em gel de agarose a 1%. Foram utilizados seis locos na PCR, dos quais
cinco foram desenvolvidos para P. unifilis por Fantin et al. (2007) e um desenvolvido para P.
expansa por Valenzuela (2000) (Tabela1).
Tabela 1 Características genéticas dos locos utilizados para a análise de paternidade múltipla
de Podocnemis sextuberculata. (H0=heterozigosidade observada, He=heterozigosidade
esperada, I=probabilidade de identidade).
Locus

Motivo de

Tamanho do

T
o

HO

HE

I

*

Referência

Repetição

locus (pb)

( C)

Bibliog.

Puni_2E7

(GA)5gc(GA)8

260-282

58

0.792

0.761

0.115

Fantin et al.(2007)

Puni_1B11

(GA)7gg(GA)9

265-287

62

0.750

0.666

0.177

Fantin et al.(2007)

Puni_2A9

(GA)12

161-183

55

0.950

0.881

0.035

Fantin et al.(2007)

Puni_1H9

(GA)12

171-191

60

0.458

0.664

0.214

Fantin et al.(2007)

Puni_1D12

(GA)10

174-180

55

0.875

0.595

0.319

Fantin et al.(2007)

PE_344

(AG)13

144-208

50

-

-

-

Valenzuela (2000)

*Algumas temperaturas apresentadas na tabela não são as mesmas de Fantin et al. (2007), elas foram adaptadas
para as PCRs com P. sextuberculata.

Os produtos de PCR foram diluídos na proporção de 1:100 e adicionado o marcador
ROX pUC-19, modificado por Dewood et al. (2004) para analisar o tamanho dos alelos
observados. A genotipagem dos DNAs amplificados foi realizada no Laboratório Temático de
Biologia Molecular do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia - INPA, no sequenciador
automático ABI 3130xl.
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Análises genéticas
O padrão dos picos e o tamanho dos alelos foram analisados com o programa GeneMarker
v.2.4 (SoftGenetics 2012). A exclusão de paternidade (Q) foi calculada pelo método descrito
por Weir (1996), o qual consiste no parâmetro que se baseia na observação dos machos
envolvidos no acasalamento, mas que podem ser distinguidos estatisticamente. A
probabilidade de dois indivíduos não relacionados apresentarem o mesmo genótipo foi
calculada pelo método de probabilidade de identidade (I), descrito por Paetkal et al. (1995). A
heterozigosidade observada e esperada foi calculada pelo programa Arlequin v.3.5 (Excoffier
& Lischer 2010)e para a análise da presença de alelos nulos foi utilizado o programa
MicroChecker (Oosterhout et al. 2004), o qual estima os valores de alelos nulos a partir do
método de Brookfield (1996).
Para a análise do tipo de paternidade foram utilizados três métodos, a fim de confirmar
os resultados observados. Primeiramente, utilizamos o método mínimo de contagem de alelos,
o qual, pressupondo uma distribuição Mendeliana, considerou-se a presença de cinco alelos
por loco amostrado entre os filhotes de cada ninho como um indicativo de paternidade
múltipla. O segundo método a ser utilizado baseou-se na abordagem mínima de dois alelos,
com base nas regras de herança mendeliana, encontrando o número de grupos irmãos
contendo todos os indivíduos do ninho (Ashley et al. 2009), para esta análise utilizamos o
programa KINALYZER. E para a confirmação dos resultados de paternidade múltipla
utilizou-se o programa GERUD2.0, o qual reconstrói genótipos de progênies com pais
desconhecidos, avaliando o número mínimo de pais por ninho (Jones 2005).

Análise estatística
A variação no número de pais em diferentes períodos da estação de desova foi verificada com
o teste Kruskal-Wallis (Ayres & Ayres 2007). Para analisar a relação entre o tamanho das
fêmeas, o tamanho das ninhadas (número de ovos/ninho) e o sucesso de eclosão com o
número de pais em seus respectivos ninhos foram realizadas correlações de Spearman
(Vanzolini 1992).

Resultados
A probabilidade de dois indivíduos não relacionados com o mesmo genótipo (I) foi 1,84x10-13
54

e a exclusão de paternidade (Q) consistiu em 99,27%, somando-se todos os seis locos (Tabela
2). A heterozigosidade observada e esperada para cada loco e a presença de alelos nulos
também está demonstrada na tabela 2. A presença de alelos nulos foi visível em cinco dos seis
locos utilizados. Apenas o loco Puni_1D12, não apresentou presença de alelos nulos (Tabela
2). Contudo, os valores encontrados estão próximos dos índices calculados por Brookfield
(1996). A população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Tabela 2 Características genéticas dos locos heterólogos utilizados na análise de paternidade
múltipla
de
Podocnemis
sextuberculata.
(H0=heterozigosidade
observada,
He=heterozigosidade esperada, I=probabilidade de identidade, Q=exclusão de paternidade).
Loco

Ho

He

I

Q

Alelos Nulos
Brookfield (1996)

Observado

Puni_2E7

0.788

0.949

0.005

0.896

0.062

0.064

Puni_1B11

0.235

0.916

0.013

0.833

0.363

0.374

Puni_2A9

0.546

0.916

0.013

0.776

0.150

0.155

Puni_1H9

0.043

0.868

0.030

0.748

0.446

0.463

Puni_1D12

0.950

0.941

0.006

0.856

-0.018

-0.019

PE_344

0.817

0.969

0.001

0.732

0.059

0.060

Total

1.84x10

-13

0.999

Foram analisados 23 ninhos que possuíam mais de 10 filhotes por ninho, sendo todos
analisados, totalizando 302 filhotes. Coletamos amostras de sangue de 10 fêmeas capturadas.
Entretanto, os ninhos destas fêmeas continham menos de 10 filhotes e tiveram que ser
eliminados das análises.
Todos os ninhos analisados apresentaram ocorrência de paternidade múltipla, a partir
dos três métodos utilizados (Tabela 3). Os ninhos analisados apresentaram alto número de
alelos (9-16), com média de 6 pais por ninho (4-8), conforme demonstrado na Tabela 3.
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Tabela 3 Relação do número de alelos e número de pais presentes nos ninhos de Podocnemis
sextuberculata com os três métodos de análise utilizados (Método Mínimo de Contagem de
Alelos, Kinalyzer e Gerud).
Ninhos

No de

No Alelos

MMCA
o

filhotes

Kinalyzer
o

GERUD
o

N de pais

N de grupos irmãos

N mínimo de pais

N1

14

15

7

6

3

N2

12

10

4

6

2

N3

12

14

6

6

3

N4

12

11

5

5

3

N5

14

13

6

7

2

N6

12

11

5

6

2

N7

10

10

4

5

2

N8

13

14

6

7

2

N9

13

11

5

7

2

N10

11

12

5

5

3

N11

16

12

5

6

2

N12

12

13

6

6

2

N13

14

15

7

7

2

N14

12

10

4

5

2

N15

10

9

4

4

2

N16

14

11

5

7

3

N17

11

9

4

5

2

N18

17

11

5

8

3

N19

16

12

5

7

2

N20

13

13

6

7

3

N21

12

12

5

5

3

N22

18

11

5

8

2

N23

15

16

7

7

2

Total

302
12

5

6

2,3

Média

Considerando as informações genéticas obtidas, podemos confirmar a ocorrência de
paternidade múltipla em 100% dos ninhos através do programa GERUD 2.0, o qual mostrou
mínimo de 2 a 3 pais. Optamos por seguir os resultados de grupos irmãos, estimados pelo
programa Kinalizer, considerando que cada grupo irmão possui um pai, para realização das
análises ecológicas a seguir.
As desovas de Podocnemis sextuberculata durante o ano de 2013 iniciaram em 30 de
setembro e terminaram em 27 de novembro, totalizando 59 dias. Desta maneira, cada período
da estação de desova (início, meio e fim) contou com, aproximadamente, 20 dias. A
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disposição dos ninhos analisados consistiu em: início - oito ninhos; meio - oito ninhos e fim sete ninhos.
O número de pais encontrados nos ninhos de P. sextuberculata manteve-se constante
(Kruskal-Wallis; d.f. = 2; H = 2,19, p = 0,33) ao decorrer dos três períodos da estação de
desova (Média e desvio padrão: início = 6 ± 0,76; meio = 6 ± 1,20; fim = 6,7 ± 1,25; Total =
6,14 ± 1,11).
A relação entre o tamanho (Média e desvio padrão: 125,17 ± 25,24 cm; largura das
pegadas) das fêmeas e o número de pais encontrados nos seus respectivos ninhos não foi
significativa (Correlação de Spearman; rho = -0,10; p = 0,76). Contudo, houve relação
significativa entre o tamanho da ninhada (Média e desvio padrão: 16,04 ± 2,77; número de
ovos/ninho) e o número de pais encontrados nos ninhos (Correlação de Spearman; rho = 0,47;
p < 0,05; Figura 1).

Y= 3,39 + 0,18x, R2=0,164

Fig. 1 Relação entre o tamanho das ninhadas de P.sextuberculata e os respectivos números de
pais nos ninhos.
A relação entre o sucesso de eclosão (Média e desvio padrão: 68,78% ± 12,10) e o
número de pais encontrados nos ninhos não se mostrou significativa (Correlação de
Spearman; rho = 0,04; p = 0,85).
Discussão
Este é o primeiro estudo que correlaciona informações de paternidade múltipla com aspectos
da ecologia reprodutiva de quelônios do gênero Podocnemis. Observamos que a utilização de
locos heterólogos à espécie P. sextuberculata mostrou-se satisfatória para a análise de
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paternidade múltipla, com a probabilidade de identidade (I) e exclusão de paternidade (Q)
dentro dos valores aceitáveis geneticamente. Devido à presença de alelos nulos, observou-se
que a heterozigosidade observada (Ho) para os locos apresentou-se abaixo da heterozigosidade
esperada (He). A partir destas análises pode-se concluir que a utilização de locos heterólogos é
uma opção para análise de paternidade múltipla em P. sextuberculata. Entretanto, devido a
não especificidade dos locos, pode haver maior ocorrência de alelos nulos e
consequentemente os locos serão menos polimórficos. Os locos menos polimórficos no
presente trabalho foram Puni_1B11 e Puni_1H9, os quais apresentaram a heterozigosidade
observada (Ho=0,235; Ho= 0,043) muito abaixo da heterozigosidade esperada (He=0,916; He=
0,868), respectivamente. Fantin et al. (2007) encontrou heterozigosidades bem maiores
quando utilizou os mesmos locos na análise de paternidade de P. unifilis, os quais são
específicos para a espécie.
Observamos alto grau de paternidade múltipla ocorrendo em 100% dos ninhos e com
média de seis pais por ninho (4 - 8), o número de alelos encontrados variou de nove a 16. Esta
alta ocorrência de alelos e paternidade múltipla provavelmente deve-se ao fato da população
de P. sextuberculata estar localizada em uma Reserva Biológica, na qual ocorre a proteção
das áreas de nidificação há mais de 30 anos. Na população de P. sextuberculata estudada por
Fantin (2008) na região de Barreirinha-AM, foi observada variação de três a 11 alelos,
verificando a ocorrência de paternidade múltipla em todos os ninhos analisados com no
mínimo dois pais por ninho. O município de Barreirinha encontra-se em uma região
relativamente populosa no estado do Amazonas e sem proteção integral por órgãos públicos,
onde inúmeros ribeirinhos possuem o hábito de consumir e vender os ovos e a carne dos
quelônios. Contudo, os moradores desta região também iniciaram um programa de proteção
das praias de desova de quelônios há 15 anos, com o incentivo de instituições federais de
ensino. Desta forma, provavelmente existe um aumento no número de machos contribuindo
geneticamente em uma população de quelônios protegida integralmente em relação a uma
população localizada em regiões habitadas sem o mesmo grau de proteção ambiental. Estes
estudos evidenciam a importância de planos de conservação e manejo para a manutenção do
patrimônio genético da espécie P. sextuberculata e demais quelônios amazônicos.
Lasala et al. (2013) declararam que altas taxas de paternidade múltipla são indicadores
eficientes de estabilidade e/ou aumento da população, pois evidenciam o grande número de
machos adultos. Além disso, alguns trabalhos sugerem que as taxas de paternidade consistem
em um bom método para estimar a população masculina das espécies de quelônios, uma vez
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que as fêmeas são mais fáceis de contabilizar através do número de ninhos nas praias. Os
machos, por outro lado, são de difícil acesso sendo possível contabilizá-los apenas mediante
captura (Jensen et al. 2006). Neste mesmo trabalho, Jensen et al. (2006) observaram uma taxa
de paternidade múltipla de 30% dos ninhos analisados em uma região onde havia pouca
desova de Lepidochelys olivacea. Contudo, em uma região com alto número de fêmeas de L.
olivacea a taxa de paternidade múltipla alcançou 92% dos ninhos. Esta diferença foi atribuída
ao maior número de indivíduos participando do sistema de acasalamento, havendo uma forte
correlação entre as taxas de paternidade e o tamanho das populações de quelônios (Jensen et
al. 2006).
Estudos que observaram uma correlação entre o tamanho das fêmeas e o grau de
paternidade (Van-Buskirk et al. 1994 ;Lasala et al. 2013) sugeriram que este fato ocorre
devido a dois fatores principais: (a) fêmeas maiores possuem maior capacidade de
armazenamento de espermas e consequentemente, há uma maior ocorrência de diferentes pais
em sua prole; (b) fêmeas maiores tem a capacidade de armazenar mais ovos em sua cavidade
abdominal, proporcionando maiores chances dos espermatozóides de diferentes machos
fecundarem um número maior de óvulos. No presente estudo, o tamanho das fêmeas não
apresentou uma correlação com o número de pais nos ninhos, porém foi possível observar que
quanto maior o número de ovos maior o número de pais por ninhos.
Provavelmente o aumento na taxa de paternidade múltipla está relacionado a um
incremento na variabilidade genética da prole, consequentemente viabilizando a taxa de
sobrevivência destes filhotes. Madsen et al. (1992) declararam que a variabilidade genética
promove menor mortalidade de juvenis, mas não aumenta o sucesso de eclosão. No presente
trabalho não observamos correlação entre o sucesso de eclosão e o número de pais nos ninhos
e Lasala et al. (2013), também esperavam um resultado positivo referente a esta relação, mas
não foi o que eles observaram na população de Caretta caretta em Wassaw Island, GA, USA.
Este resultado deve-se ao fato de que o sucesso de eclosão sofre grandes influências dos
efeitos ambientais (Dias & Ferreira Junior 2009), sendo assim a heterozigosidade genética
causa poucos efeitos significativos durante este período da reprodução.

Conclusão

Locos heterólogos à espécie P. sextuberculata podem ser utilizados para análise do tipo de
paternidade, contudo a formulação de primers específicos é de suma importância para melhor
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eficácia dos testes. Encontramos 100% de paternidade múltipla nos ninhos, com alta
variabilidade de alelos e média de seis pais por ninho. Observamos uma uniformidade na
ocorrência de número de pais nos ninhos durante os três períodos da estação de desova
(início, meio e fim). Não houve correlação significativa entre o tamanho das fêmeas e o
número de pais encontrados em seus respectivos ninhos. Entretanto, o tamanho das ninhadas e
o número de pais correlacionaram-se significativamente, demonstrando que quanto maior a
ninhada mais machos colaboraram geneticamente para a prole. O sucesso de eclosão não foi
significativamente correlacionado com o número de pais nos ninhos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podocnemis sextuberculata está entre uma das cinco principais espécies de quelônios da
Amazônia e o presente trabalho contribuiu para o estudo e entendimento do comportamento
reprodutivo desta espécie. Observamos como ocorre a presença das fêmeas em frente à praia
após a desova, descobrimos que as fêmeas de P.sextuberculata comportam-se diferente de
P.expansa, distanciando-se da praia no final da estação de nidificação, elas não permanecem
até o nascimento dos filhotes. Relacionamos o tamanho das fêmeas com o período das
desovas durante uma estação de desova, registrando a predominância de fêmeas menores
desovando primeiro e em seguida as fêmeas maiores. Podemos registrar o tempo exato que os
filhotes permanecem nos ninhos após a eclosão dos ovos, com média de 6 dias. E verificamos
forte relação entre a descida do nível da água do rio Trombetas com a ocorrência das desovas
e a subida do nível das águas, aliada ao aumento da temperatura dos ninhos com a ocorrência
dos nascimentos dos filhotes.
Além do estudo da ecologia reprodutiva, o presente trabalho analisou dados de genética
molecular dos quelônios, especificamente o tipo de paternidade e sua influência em
características reprodutivas da espécie P.sextuberculata. Registramos paternidade múltipla em
100% dos 23 ninhos estudados, com a análise de 302 filhotes, utilizando seis locos
microssatélites análogos, apresentando média de 6 pais por ninho. Concluímos que é possível
a utilização de locos heterólogos de P.expansa e P.unifilis para o estudo de paternidade de
P.sextuberculata, entretanto há a necessidade de se testar os resultados com locos específicos
à espécie. Após as análises genéticas, verificamos que o número de pais não varia conforme o
período da estação de desova em que as fêmeas nidificaram. Não observamos relação entre o
tamanho das fêmeas com o número de pais por ninhos, mas verificamos que quanto maior a
ninhada mais pais são encontrados contribuindo geneticamente para a prole.
Acreditamos que todas estas informações contribuem para a coleção de dados
científicos responsáveis pela elaboração de planos de conservação da espécie, a qual se
encontra em situação “vulnerável” na natureza.
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