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Resumo 
 
Na Amazônia brasileira, os quelônios são uma das principais fontes de proteína desde 

a época do império português. Apesar da existência de vários projetos de conservação 

e manejo e do avanço das pesquisas científicas, algumas perguntas não puderam ser 

respondidas, devido à falta de transparência dos rios amazônicos. Neste sentido, a 

bioacústica constitui numa importante ferramenta alternativa para a análise indireta das 

populações naturais. A descrição das características dos sons produzidos pelos 

quelônios e sua associação à morfologia do ouvido intensificam o conhecimento das 

espécies do grupo e das relações que se estabelecem entre os seus indivíduos e o 

ambiente. O objetivo deste trabalho foi descrever o repertório vocal da P. expansa e 

associá-lo ao comportamento durante o período da desova e em seu primeiro ano de 

vida e caracterizar a morfologia do ouvido. Em 420 h de gravação na natureza e no 

cativeiro de adultos, subadultos e filhotes de P. expansa, foram gravados 2253 sinais. 

Com base em características aurais e espectrais os sinais, foram classificados em 11 

tipos de sons que ocorreram em quatro contextos de gravação: água, ovo, ninho e 

superfície. Os filhotes e adultos apresentaram uma maior diversidade de sons quando 

comparado aos subadultos; a frequência de maior energia dos filhotes foi mais aguda 

que o dos subadultos e adultos. A categoria de comportamento “desova” apresentou a 

frequência de vocalização mais aguda, em relação às outras categorias de 

comportamento. Ao longo do primeiro ano de vida de P. expansa, foram observadas 

mudanças em relação à frequência de vocalização e o repertório vocal. Os resultados 

da rádio telemetria com adultos e filhotes e das gravações sonoras também com 

adultos e filhotes, indicaram uma possível interação social entre fêmeas e filhotes pós-

eclosão. Vinte cabeças de filhotes de P. expansa foram descalcificadas para análise 

anatômica e histológica das estruturas do ouvido médio e interno, apontando que 

algumas estruturas do ouvido dos filhotes ao nascerem ainda estão em processo de 

ossificação. Os resultados desta tese indicam que P. expansa possui um complexo 

repertório vocal utilizado por adultos, subadultos e filhotes tanto dentro como fora da 

água. Filhotes eclodem com o ouvido formado, sugerindo que a comunicação sonora 

seja importante desde o nascimento. 
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Abstract 

Turtles have been used in the diet of people in Brazilian Amazon since the 

colonization by the Portuguese. Even though a lot has been published on the 

conservation and management of these species, the scientific research concerning them 

is still lacking in some aspects due to the turbidity of the Amazonian rivers. Considering 

this, bioacoustics is an important aspect of the behavior of natural populations of turtles 

which needs to be studied. Characteristics of the sounds produced by turtles and the 

morphology of the inner ear are unknown. These are important aspects which need to 

be studied to understand interactions of the species in this group and the relationships 

that are established among individuals and their environment. For these reasons, the 

aims of this study are to document the sound repertoire of Podocnemis expansa during 

the nesting period, to observe the ontogeny of the sound pattern during the first year of 

life of this species, and to characterize the morphology of the inner ear of this species. 

P. expansa were recorded for 420 h in nature and in captivity, including adults, 

subadults, and hatchlings; 2253 sounds were documented. Based on the aural and 

spectral characteristics of these sounds, 11 types of sounds were classified. These 

sounds occurred in four different contexts: water, surface, nest, and egg. Both 

hatchlings and adults were found to have a greater diversity of sounds compared to 

subadults; the peak frequency of hatchlings was higher than that of the adults and 

subadults. During nesting, sounds produced by the adults had a peak frequency higher 

than the sounds produced in other behavioral contexts. Using radio telemetry with adults 

and hatchlings and sound record with adults and hatchlings as well, it was possible to 

indicates a distinct possibility of a strong social post hatching interaction between 

females and hatchlings. Twenty heads of P. expansa hatchlings were decalcified for 

anatomical analysis and sectioned for histological descriptions of the middle and inner 

ear structures. It was noted that some of the inner ear structures of these hatchlings are 

still in process of ossification. The results of this thesis, indicates that P. expansa has a 

complex vocal repertoir used by adults, subadults, and hatchlings, both in and out of the 

water, and that the inner ear upon hatching follows the same anatomical and histological 

pattern observed among other reptiles.  
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1. Introdução geral 

 

  Há muitos anos na Amazônia a caça e a pesca são atividades comumente 

realizadas pelas populações tradicionais (Silva e Begossi, 2004). Dentre as 

principais fontes de proteína consumidas, os quelônios foram e continuam sendo 

muito utilizados na região (Fachín-Terán et al., 2004), desde a época do império 

português (Bates, 1892). Das 15 espécies existentes na Amazônia Brasileira, o 

gênero Podocnemis é o que desperta maior interesse econômico (Vogt et al., 2001). 

Apesar da existência de vários projetos de conservação e manejo e do avanço 

das pesquisas científicas de caráter biológico e ecológico desenvolvidas com 

quelônios amazônicos, algumas lacunas ainda não puderam ser preenchidas, 

principalmente às relacionadas com o comportamento do grupo, devido às 

dificuldades para a realização desses estudos na região uma vez que seus rios de 

águas escuras e barrentas dificultam a aplicação de métodos tradicionais de 

pesquisa baseadas na observação direta do comportamento. Neste contexto, a 

bioacústica constitui uma alternativa importante para a análise indireta do 

comportamento das populações naturais. Conhecer as características dos sons 

produzidos por esses animais e associá-los à sua capacidade auditiva, intensifica o 

conhecimento das espécies e das relações que se estabelecem entre os seus 

indivíduos e o ambiente (Sousa-Lima, 1999). 

 

1.1. Comunicação 

 

A maior parte das interações entre indivíduos envolve a comunicação. Machos 

atraem fêmeas e afugentam rivais; filhotes solicitam aos pais; indivíduos mudam seu 

comportamento ou mudam a cor para afugentar predadores. Assim, comunicação é 

a troca de informação entre dois ou mais indivíduos, estando claro o emissor e o 

receptor do sinal (Krebs e Davis, 1993). Os sinais são utilizados com o objetivo de 

identificar a qualidade e a quantidade de informação trocada pelos indivíduos, como 

identidade, posição no grupo e informações sobre o comportamento (Bradbury e 

Vehrencamp, 1998).  

A comunicação entre os animais em geral envolve visão, olfato, tato ou 

audição, embora algumas espécies de animais utilizem outros sentidos, como a 
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eletro-recepção (Halliday e Slater, 1983). A comunicação entre os quelônios está 

baseada em sinais visuais, olfativos (Kiester, 1977; Alho e Pádua, 1982; Galeotti et 

al., 2005a) e sonoros (Campbell, 1972; McCormick, 1992; Sacchi et al., 2003; 

Galeotti et al., 2005a, Giles, 2005).  

Nem todos os comportamentos são eficientes como sinal. Conforme o 

ambiente no qual vive o animal, alguns tipos de sinal são mais eficientes do que 

outros, por exemplo, dependendo do ambiente o pulso elétrico ou a emissão de sinal 

sonoro serão ou não detectados igualmente pelo receptor. O ambiente em que os 

animais vivem apresentam limitações quanto aos tipo de sinal que será enviado ao 

receptor, com menor nível de distorção possível (Halliday e Slater, 1983). Portanto 

todos os sinais de comunicação envolvem alguma forma de energia. Esta energia é 

submetida às leis da física, que governam sua produção e transmissão no ambiente 

natural (Halliday e Slater, 1983; Bradbury e Vehrencamp, 1998). 

 

1.2. Bioacústica 

 

O som é utilizado para comunicação intraespecífica, interespecífica e como 

autocomunicação (ecolocação) para navegação ou captura de presas (Sales e Pye, 

1974) e as suas características, podem revelar a natureza de suas funções. Morton 

(1977) sugere a existência de uma regra geral entre a estrutura física dos sons de 

contato e a motivação de sua emissão para os sistemas de comunicação de aves e 

mamíferos. Sons claros e agudos incitam proximidade, ao contrário dos sons 

ruidosos e mais graves que estão mais relacionados com agressividade e promovem 

afastamento.  

Alguns animais podem emitir ou produzir som além da frequência auditiva 

humana, com frequências abaixo de 20 Hz (infrasom) e acima de 20 kHz (ultrasom) 

(Bright, 1984). O ultrasom é amplamente utilizado por pequenos mamíferos (Bright, 

1984), já o infra-som é utilizado por jacarés (Wang et al., 2007) e grandes 

mamíferos, como a baleia azul (Balaenoptera musculus). O som produzido embaixo 

da água pela baleia azul é capaz de se propagar por longas distâncias (Hart, 1996), 

pois a absorção do som pela água (assim como, em qualquer meio) diminui 

proporcionalmente com o declínio da frequência, e a perda da energia é proporcional 

ao quadrado da distância (Richardson et al., 1995).  
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1.3. Vocalização em quelônios 

 

 Entre os répteis, a comunicação é muito utilizada durante os comportamentos 

agonísticos e de corte e cópula. Os sinais utilizados podem ser tanto visuais como 

olfativos e sonoros, mas a resposta aos diferentes sinais depende da capacidade 

sensorial das espécies e das características do meio onde elas vivem (Pough et al., 

2004). Estudos sobre a comunicação de quelônios indicam os sinais visuais e 

olfativos como os meios de comunicação mais importantes entre estes animais 

(Kiester, 1977; Alho e Pádua, 1982; Galeotti et al., 2005a,b). Estes sinais foram 

identificados durante interações agonísticas e, principalmente, durante a corte e a 

cópula, quando machos são atraídos pelos movimentos e odores que as fêmeas 

liberam (Auffenberg, 1978; Galeotti et al., 2005b; Ferrara et al., 2009).  

A comunicação sonora neste grupo foi pouco estudada (Campbell, 1972; 

Campbell e Evans, 1967; Mrosovsky, 1972; Cook e Forrest, 2005; Giles et al., 2009), 

e quase nada se sabe sobre como são produzidos os sons e quais são as suas 

funções (Berry e Shine, 1980; Olsson e Madsen, 1998; Cook e Forrest, 2005). 

Porém, nos últimos anos, estudos vêm demonstrando que quelônios terrestres e 

aquáticos vocalizam, e que a comunicação acústica possui um importante papel 

para o comportamento social do grupo (Galeotti et al., 2004 e 2005a,b; Giles et al., 

2009).    

Entender como a capacidade auditiva e a estrutura anatômica do ouvido 

variam entre as espécies nos proporciona a chance de entender os mecanismos que 

afetam a audição dos animais e, consequentemente, sua comunicação. Hoje sabe-

se que os quelônios possuem sensibilidade auditiva abaixo de 1000 Hz e que a 

audição é um importante sentido para a comunicação (Campbell e Evans, 1967; 

Wever, 1978), uma vez que os sinais sonoros começam a ser utilizados pelo grupo 

ainda dentro do ovo. Apesar do aparelho auditivo ter sido descrito para inúmeras 

espécies de quelônios (Ridgway et al., 1969; Baird, 1970; Wever, 1978; Lenhardt et 

al., 1985),quase nada se sabe sobre a morfologia do ouvido dos filhotes. O 

conhecimento da morfologia do ouvido é importante para servir de base para futuros 

trabalhos que relacionem morfologia com a capacidade auditiva das espécies. 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo verificar como a comunicação 

acústica é utilizada no comportamento social da Podocnemis expansa e descrever a 

morfologia do seu ouvido. A escolha da P. expansa para este estudo ocorreu por 
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esta ser entre os quelônios, uma das espécies com comportamento mais social do 

mundo (Pádua, 1981; Alho e Pádua, 1982; Vanzolini, 1967, 2003, Vogt, 2008) e por 

isso ter maior chance de comunicação sonora exercer um importante papel nas 

atividades sociais do grupo como assoalhamento e desova.  

 

1.4. Podocnemis expansa 

 

A espécie Podocnemis expansa, popularmente conhecida como tartaruga-da-

amazônia, é a maior espécie do gênero Podocnemis, chegando a medir 109 cm de 

comprimento e a pesar 90 kg (Vogt, 2008). Ocorre em quase todos os tributários do 

rio Amazonas, desde o leste dos Andes até a bacia do Rio Orinoco (Smith, 1974; 

Vogt, 2008). 

Possui uma coloração marrom, cinza ou verde oliva e sua carapaça é 

achatada e mais larga na região posterior. Os filhotes e jovens apresentam manchas 

amarelas na cabeça e fêmeas adultas têm uma variação ontogenética no colorido 

amarelo da cabeça que torna-se marrom escuro com o avançar da idade (Vogt, 

2008). Apesar dos machos possuírem uma cauda proporcionalmente mais comprida 

e espessa do que das fêmeas, seu comprimento corporal é menor (Vogt, 2008). Os 

adultos são herbívoros, alimentando-se de frutas, raízes, sementes, gramíneas e 

folhas de plantas silvestres de várzeas (Fachín-Terán, 1992; Fachín-Terán et al., 

1995; Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008). 

Durante a estação de seca do rio, as tartarugas migram à procura dos sítios 

de nidificação (Ojasti, 1967; Alho e Pádua, 1982; Vogt, 2008). O período da desova 

varia de acordo com a localidade e o ciclo dos rios. No rio Araguaia, por exemplo, a 

nidificação ocorre por volta do mês de setembro e outubro (Vogt, 2008), no rio 

Trombetas entre setembro e outubro (Pádua, 1981; Alho e Pádua, 1982; Vogt, 

2008), e no rio Tapajós em outubro (Pritchard, 1979). Em algumas localidades como 

nos rios Guaporé, Trombetas, Xingu e Purus, as desovas ocorrem em grupos nas 

praias altas de areia grossa (Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008).  

Antes da desova, as tartarugas se agrupam em frente aos tabuleiros, (praias 

de desova) cerca de um mês antes da postura. Neste período os animais saem da 

água para assoalhar (termorregular) (Pádua, 1981; Alho e Pádua, 1982) 

aumentando sua taxa metabólica e acelerando a ovulação (Vogt, 2008). Ao sair da 
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água para desovar, as tartarugas andam pela praia (deambulação) buscando um 

local adequado para postura. Após a postura, retornam para a água e continuam 

agregadas em frente às praias por um período de cerca de 45 a 60 dias. Este 

período, coincide com a subida das águas e com o nascimento dos filhotes (Pádua, 

1981; Alho e Pádua, 1982). São depositados em média 100 ovos, ocorrendo apenas 

uma postura por ano (Vanzolini,1967, 2003; Rueda-Almonacid et al., 2007). O 

período de incubação dos ovos varia entre de 36 a 75 dias (Ferreira Junior e Castro, 

2003) e o sexo dos filhotes é determinado pela temperatura de incubação 

(Valenzuela, 1997, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Podocnemis expansa assoalhando (1) e desovando em grupo (2,3). (Fotos: Camila R. 
Ferrara) 

 

 

2. Objetivo Geral 

 

Descrever o repertório vocal da Podocnemis expansa e associá-lo ao 

comportamento durante o período da desova e em seu primeiro ano de vida e 

caracterizar a morfologia do ouvido. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

Descrever o repertório vocal de Podocnemis expansa e associa-lo ao 

comportamento de desova, que vai desde a migração das fêmeas para os tabuleiros 

de desova até o nascimento dos filhotes.  

 

Explorar o repertório vocal de Podocnemis expansa no seu primeiro ano de vida. 

 

Descrever a anatomia e a histologia do ouvido de filhotes de Podocnemis expansa. 

 

 

2 3 



 19 

Capítulo 1 

______________________________________________________________ 

  

 Descrição do repertório vocal de Podocnemis expansa  
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Resumo 

 Olfato e visão são considerados os principais meios de comunicação entre as 

espécies de quelônios. Porém, estudos recentes sugerem que a comunicação 

acústica possui um importante papel nas interações sociais dos indivíduos deste 

grupo. O presente estudo, teve como objetivo descrever o repertório vocal de 

Podocnemis expansa e associa-lo ao comportamento de desova, que vai desde a 

migração das fêmeas para os tabuleiros de desova até o nascimento dos filhotes. 

Também foram constatadas diferenças no repertório vocal entre adultos e filhotes. 

Em 400 horas de gravação na natureza e no cativeiro, foram identificados 2148 

sinais, que com base em suas características aurais e espectrais foram classificados 

em 11 tipos de sons, que ocorreram em dois contextos de gravação: água e ar. A 

frequência de maior energia dos filhotes foi mais aguda do que dos adultos. A 

categoria de comportamento “desova” apresentou a frequência de maior energia 

mais aguda em relação às outras categorias de comportamento. Este estudo indica 

que P. expansa possui um repertório vocal complexo, utilizado por adultos e filhotes, 

dentro e fora da água.  

 

Palavras-chave: comunicação; som; comportamento; bioacústica, quelônios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

1. Introdução 

A comunicação acústica entre os quelônios foi pouco estudada (Campbell e 

Evans, 1967; Campbell, 1972; Mrosovsky, 1972; Cook e Forrest, 2005; Giles et al., 

2009), e quase nada se sabe sobre como são produzidos os sinais, ou suas funções 

(Berry e Shine, 1980; Olsson e Madsen, 1998). Esta lacuna provavelmente se deve 

ao fato de que durante muito tempo acreditou-se que os quelônios não tinham 

sensibilidade auditiva (Pope, 1955) e que os sons produzidos eram simples 

“barulhos” durante a cópula (Mrosovsky, 1972; Wever, 1978). Porém, nos últimos 

anos, alguns estudos vêm demonstrando que várias espécies de quelônios têm uma 

considerável sensibilidade auditiva, abaixo de 1000 Hz (Campbell e Evans, 1967; 

Wever, 1978), o que permite ao animal perceber sinais acústicos no ar e embaixo da 

água (Galeotti et al., 2004, 2005a).  

Atualmente sabe-se que pelo menos 41 espécies de quelônios emitem sinais 

sonoros em diferentes contextos (Campbell e Evans 1967; Campbell, 1972; 

Auffenberg 1977, Sacchi et al., 2003; Cook e Forrest, 2005; Galeotti et al., 2005a,b; 

Giles et al., 2009; Ferrara et al., 2011), contudo, os estudos de corte e cópula são os 

que mais se destacam, uma vez que a vocalização tem um importante papel no 

contexto da reprodução de algumas espécies de quelônios (Galeotti et al., 2004, 

2005a,b).  

Para os quelônios aquáticos, os registros de comunicação acústica são 

poucos. Mrosovsky (1972) registrou Dermochelys coriacea emitindo sons fora da 

água, que julgou não ser de grande importância funcional. Cook e Forrest (2005) 

apontaram três outros tipos de som fora da água para esta mesma espécie. Giles 

(2005) comprovou a comunicação sonora embaixo da água com a espécie de água-

doce Chelodina oblonga, onde encontrou 17 categorias de sons que variaram de 

pulsos a sinais complexos, com elementos harmônicos e bandas de frequência com 

ou sem modulação.  

O primeiro registro de som em Podocnemis expansa, ocorreu em dezembro 

de 2006, com gravações preliminares no cativeiro e na natureza. Estas gravações 

revelaram que adultos vocalizam, e um som diferente foi encontrado na natureza 

durante a soltura de 4000 filhotes. A partir destes resultados preliminares, foram 

gravadas novas amostras de som, em que buscou-se descrever o repertório vocal 
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de P. expansa e verificar como a espécie utiliza a comunicação acústica durante o 

período da desova até o nascimento dos filhotes.  

 

2. Material e Método 

O estudo foi divido em duas fases de gravação: a primeira denominada de 

Fase I: Cativeiro, onde se buscou ajustar o equipamento de gravação e estabelecer 

o repertório vocal de P. expansa. A segunda fase, denominada de Fase II: Natureza, 

teve como objetivo encontrar possíveis diferenças na emissão do som conforme a 

classe etária (adultos e filhotes), contexto (ar e água) e categoria de comportamento 

(migração, assoalhamento, desova, noite sem desova, espera dos filhotes, possível 

interação social entre fêmeas e filhotes).  

 

2.1. Fase I: Cativeiro (gravações preliminares) 

 Para o entendimento da dinâmica do som e ajuste do equipamento de 

gravação, foi realizado um estudo preliminar em cativeiro com P. expansa adultas, 

no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA (Manaus – AM) e no 

criadouro comercial “Bicho do Rio” (Iranduba – AM). 

 

2.1.1.  Equipamento para gravação do som no cativeiro  

 Em todas as gravações, foi utilizado um hidrofone Reson (TC4043) 

omnidirecional com frequência resposta de 2 Hz – 100 kHz ± 3 dB, acoplado a um 

gravador digital Fostex FR-2. O gravador foi ajustado para uma taxa amostral de 96 

kHz e um tamanho amostral de 24 bit para se obter uma melhor amostragem do 

som.  

As gravações foram monitoradas com um fone de ouvido Sony MDR-7506 e o 

nível de gravação foi estabelecido manualmente para maximizar a razão sinal / ruído 

e prevenir distorções por excesso de ganho, conhecidas como “clipping”. 

 

2.1.2. Coleta de dados acústicos  

 2.1.2.1. INPA 

As gravações ocorreram entre março e junho de 2009 no Bosque da Ciência, 

um setor de visitação pública do INPA, que possui um lago com várias espécies de 

quelônios. Para as gravações, as tartarugas foram capturadas no lago com o auxílio 

de um puçá e levadas para uma piscina de fibra retangular (2 m de comprimento x 



 23 

1.5 de largura X 0.5 m de profundidade). Na piscina as tartarugas permaneceram 

por 48 horas sem nenhuma intervenção, para aclimatação. A seguir, eram iniciadas 

as sessões de gravação.  

Vinte horas de gravações preliminares com P. expansa adultas, foram 

realizadas para definir o número mínimo de indivíduos para captar o som durante as 

sessões de gravação. Durante as gravações observou-se que para melhor captação 

do som, em cada sessão de gravação deveria ter um mínimo de quatro de 

indivíduos. Três grupos diferentes de tartarugas adultas, dois com quatro indivíduos 

(3♀ e 1♂) e um com cinco indivíduos (4♀ e 1♂), foram capturados no lago para as 

gravações. A variação do número de indivíduo entre os grupos se deu de acordo 

com a disponibilidade de tartarugas encontradas no lago, o mesmo ocorreu em 

relação ao número de machos e fêmeas.  

Para cada grupo, foram realizadas dez sessões de duas horas de gravação. 

Os horários de gravação foram sorteados de modo que cobrissem às 24 horas do 

dia. As tartarugas foram alimentadas com ração para peixe e couve e a água da 

piscina era trocada ao tornar-se turva. 

 

 2.1.2.2. Criadouro comercial “Bicho do rio” 

As gravações no criadouro comercial “Bicho do Rio”, localizado no município 

de Iranduba, a 45 km de Manaus – AM, ocorreram entre abril e agosto de 2009. No 

criadouro são criados cerca de 17 mil exemplares de P. expansa, que são divididas 

por tamanho em três lagos redondos, de fundo arenoso, água turva e 20 m de 

diâmetro por dois metros de profundidade cada um. As gravações deste estudo 

foram realizadas apenas no lago das matrizes, com cerca de 400 fêmeas adultas de 

P. expansa. 

Quatro horas de gravações preliminares foram realizadas para familiarização 

com o ambiente acústico do lago, já que além das tartarugas, ainda existem peixes e 

invertebrados. As gravações no lago ocorreram em oito visitas diferentes ao 

criadouro, e em cada uma foram realizadas duas ou três sessões de gravação, com 

duas horas de duração cada uma. Os horários de gravação foram sorteados de 

modo que cobrissem às 24 horas do dia. As tartarugas eram alimentadas com ração 

para peixe.  
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2.2. Fase II: Natureza 

2.2.1. Área de estudo 

Na natureza os sons foram gravados na Reserva Biológica do Rio Trombetas 

– Rebio Trombetas (Fig. 1), cuja a área total é de 385.000 ha e está localiza na 

margem esquerda do rio Trombetas (00°50’ a 01°50’ S e 56°17’ a 57°00’ W), um 

tributário do rio Amazonas, que localiza-se no município de Oriximiná, PA (Vanzolini 

1967; Ibama, 2005).  

O Trombetas, é um rio de águas claras com os dois períodos do ano bem 

marcados, o da cheia, de março a agosto e o da seca, de setembro a fevereiro 

(Goulding et al., 2003). O clima é equatorial quente e úmido e a principal cobertura 

vegetal é a floresta ombrófila densa, principalmente de terra firme. Ocorrem também 

formações pioneiras com influência fluvial e campinas de areia branca. A extensão 

do rio Trombetas é de 800 km, sendo apenas 260 km navegáveis. A área navegável 

do rio, é utilizada para transporte de cargas e passageiros até a cidade de Oriximiná 

e a localidade de Porto Trombetas. No trecho à montante de Porto Trombetas até a 

cachoeira da Porteira, estão localizados sete tabuleiros (praias) de desova das 

tartarugas e comunidades quilombolas (Ibama, 2005). O estudo foi realizado na área 

dos tabuleiros, com amostragens concentradas nos tabuleiros do Farias e do Jacaré 

com cerca de dois quilômetros de comprimento cada e no Lago do Jacaré, adjacente 

ao tabuleiro de mesmo nome. 

 

 
Figura 1: Área de estudo, Base Tabuleiro, na Rebio Trombetas 
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As gravações do som na Rebio Trombetas foram divididas de acordo com as 

classes etárias das tartarugas, classificadas como adultos e filhotes. Todos os 

animais gravados no rio no período entre a migração e o nascimento dos filhotes 

foram considerados adultos e todos os indivíduos gravados com até um mês de vida 

foram considerados filhotes. Também foram realizados alguns experimentos entre 

fêmeas adultas e filhotes. 

 

2.2.2. Equipamento para gravação do som na Rebio do Rio Trombetas 

 Para todas as gravações do som foi utilizado um gravador digital Fostex FR-2 

ajustado para uma taxa amostral de 48 kHz e um tamanho amostral de 24 bit para 

se obter uma melhor amostragem do som. A depender do contexto, o gravador foi 

conectado a um microfone ou a um hidrofone.  

Nas gravações do contexto água (fêmeas na natureza e filhotes em cativeiro) 

foi utilizado o mesmo hidrofone das gravações com as fêmeas adultas em cativeiro.  

Nas gravações do contexto ar (fêmeas na natureza e filhotes no cativeiro), o 

gravador foi ligado um microfone Sennheiser K6 unidirecional, acoplado a um 

módulo Sennheiser ME-66, com frequência de resposta de 40 Hz – 20 kHz ± 2.5 dB 

e protegido por um windscreen, Sennheiser (ME66).  

E nas gravações do contexto ninho e ovo, o gravador foi ligado a um 

microfone Earthworks (M30) omnidirecional, com frequência resposta de 5 Hz – 30 

kHz + 1/-3 dB.   

 O monitoramento das gravações seguiram as premissas da Fase I: Cativeiro. 

 

 2.2.3. Coleta dos dados acústicos 

2.2.3.1. Adultos 

 As gravações dos adultos ocorreram em dois contextos, água e ar. 

 

Contexto ar 

Um total de 12 fêmeas adultas, oriundas de apreensões realizadas pelo 

ICMBio na Rebio Trombetas, foram gravadas entre os meses de outubro e 

novembro de 2009 no tabuleiro do Farias.  

Para cada fêmea aprendida (2, 1, 7, 2 tartarugas respectivamente) foi 

realizada uma sessão de 30 minutos de gravação do som. Os horários de gravação 

variaram entre as 7:00 e 18:00 horas. Durante as gravações as fêmeas foram 
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carregadas até o ponto mais distante da margem e em seguida eram soltas. No 

momento da soltura sempre havia um observador posicionado próximo (4 m) à 

fêmea acompanhando seu movimento com o microfone afixado a uma estaca para 

ajudar na captação do som. Uma segunda pessoa permanecia na beira do rio para 

impedir a entrada das fêmeas na água. Geralmente, na presença dos observadores, 

as fêmeas não se moviam muito. 

 

Contexto água 

As gravações no contexto água ocorreram entre o período de seca de 

setembro de 2008 a janeiro de 2011 para que o repertório sonoro da P. expansa 

fosse gravado durante todo o período de desova, que vai desde a migração para os 

tabuleiros de desova até o nascimento dos filhotes e migração de volta a floresta 

alagada. O número médio de tartarugas que desovou na Rebio Trombetas nos anos 

de 2008, 2009 e 2010 foi de 580 fêmeas (dados do ICMBio).  

Durante o período de desova, foram encontradas cinco categorias de 

comportamento: migração, agregação em frente aos tabuleiros e / ou 

assoalhamento, desova, noite sem desova, espera dos filhotes (adaptado de Pádua, 

1981; Alho e Pádua, 1982). 

 

Migração - na estação de seca, as tartarugas migram dos lagos e igapós para os 

tabuleiros de desova que estão localizados no médio rio Trombetas (Pádua, 1981). 

Neste período, foi observado que grupos de machos e fêmeas adultos vão parando 

em pequenos poços antes de chegarem ao tabuleiro (obs. pess.).  

 

Agregação em frente aos tabuleiros e / ou assoalhamento - em frente às praias de 

desova, por um período de aproximadamente um mês, as tartarugas se agregam 

colocando ocasionalmente suas cabeças para fora da água onde ficam observando 

e supostamente procurando os melhores sítios de desova (Alho e Pádua, 1982). 

Nesta fase, também próximo à desova, nas horas mais quentes do dia, as tartarugas 

em grupos grandes assoalham (expõem-se ao sol) por um período de 3 a 4 h 

(Ferrara et al., 2010). Neste estudo, o primeiro dia que as tartarugas saíram para 

tomar sol, foi considerado o início desta categoria de comportamento. O número de 

tartarugas assoalhando variou de 7 a 295 (Ferrara et al., 2010). 
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Desova - a desova inicia-se por volta das 23:00 h com pequenos grupos de 3 a 5 

indivíduos e vão se compondo em grupos maiores de 20 a 30 animais que deixam a 

água e sobem à praia de maneira sincronizada, uma atrás da outra. Quando no 

tabuleiro, as tartarugas andam cerca de 10 a 20 s. Se perturbadas, retornam 

imediatamente à água, continuando assim até encontrarem seus locais de postura 

(Pádua, 1981; Alho e Pádua, 1892). Nos anos de 2008, 2009 e 2010, em alguns 

dias, a desova estendeu-se até as 12:00 h do dia seguinte. 

 

Noite sem desova - as noites sem desova ocorreram no mesmo período da desova e 

apesar de não subirem para desovar, permanecem reunidas em frente ao tabuleiro 

de desova. 

  

Espera dos filhotes - após a desova, machos e fêmeas continuam em frente aos 

tabuleiros ou nos lagos próximo aos tabuleiros durante 45 – 55 dias (Pádua, 1981; 

Alho e Pádua, 1982). Este período de espera coincide com a subida da água e o 

nascimento dos filhotes. O período de incubação dos filhotes de P. expansa varia de 

36 a 75 dias dependendo do local da postura (Ferreira Junior e Castro, 2003).  

 

Possível interação social entre e filhotes, após a eclosão - pós os estudos 

preliminares com rádio telemetria, Vogt (com. pess.) acredita que as tartarugas 

permanecem em frente aos tabuleiros aguardando o nascimento dos filhotes para 

migração de volta aos lagos e igapós. Durante os três anos deste estudo foi também 

foi possível observar que as fêmeas deixam o tabuleiro apenas depois do 

nascimento dos filhotes, corroborando com os dados do estudo de Vogt (2008) com 

rádio telemetria. 

 

Durante o deslocamento e para as gravações das categorias de 

comportamento, “migração”, “assoalhamento” e “espera dos filhotes” foi utilizada 

uma embarcação acoplada a um motor Mercury de 15 HP. Para que a embarcação 

permanecesse parada no local de gravação foram utilizadas duas âncoras, uma na 

proa e outra na popa.  

O local de gravação das categorias de comportamento “migração” e “espera 

dos filhotes” foi escolhido de acordo com o número de cabeças de P. expansa para 

fora da água, ao redor da embarcação, num intervalo de 10 minutos de observação 



 28 

(o número mínimo observado para dar início a gravação era de 10 animais). O local 

de gravação da categoria de comportamento “agregação enfrente aos tabuleiros 

e/ou assoalhamento” sempre foi em frente ao ponto de maior concentração de 

tartarugas assoalhando na praia. As sessões de gravação tiveram duas horas de 

duração e os horários de gravação ocorreram entre as 6:00 e 18:00 h pois no 

período da noite não era possível observar onde as fêmeas estavam mais 

concentradas. 

 Para a escolha do local de gravação das categorias de comportamento 

“desova” e “noite sem desova”, as tartarugas eram observadas durante o dia 

enquanto assoalhavam, pois como foi observado neste estudo, a escolha do local de 

desova normalmente era na mesma direção do ponto da praia em que as fêmeas 

tinham escolhido para assoalhar durante o dia. Nos dias em que não houve o 

assoalhamento, o local de gravação era escolhido de acordo com o último ponto de 

desova.  

 Definido o local de subida das tartarugas no tabuleiro, no final do dia por volta 

das 18:00 h, o hidrofone era fixado numa vara e instalado no rio próximo ao local de 

desova. O gravador dentro de uma caixa plástica era enterrado na praia, para que 

as luzes do aparelho não inibissem as tartarugas quando saíssem da água para 

desovar. Cada sessão de gravação teve quatro horas de duração e os horários de 

gravação ocorreram entre as 20:00 e 6:00 h da manhã do dia seguinte.  

  

2.2.3.2.  Filhotes 

As gravações dos filhotes ocorreram entre novembro e dezembro de 2009, 

dezembro de 2010 e janeiro de 2011 no cativeiro e na natureza e em quatro 

contextos diferentes, água, ar, ninho e ovo. 

 

 Cativeiro 

 Para as gravações do cativeiro água / ar os filhotes que nasciam nos 

tabuleiros do Jacaré e Farias, eram levados para um tanque de concreto (4 m de 

comprimento x 2 m de largura x 1 m de profundidade) onde permaneciam por cerca 

de um mês até serem soltos na natureza.  

O número de filhotes amostrados entre as 40 sessões de gravação (20 

gravações do contexto água e 20 do contexto ar) do som variou entre 10 e 13000 

indivíduos. Cada sessão de gravação teve uma hora de duração e os horários de 
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gravação ocorreram entre as 5:00 e 23:00 horas. Nas gravações do contexto ar, o 

microfone era posicionado 15 cm acima da superfície da água para captar os sons 

que as tartarugas faziam quando emergiam. 

 

Natureza 

  Para as gravações na natureza nos contextos ninho e ovo, 48 ninhos de P. 

expansa foram marcados com estacas no dia seguinte à postura. Após 40 dias de 

incubação, os ninhos marcados eram abertos para as sessões de gravação.  

O número de indivíduos amostrados variou entre sete e 101 ovos e ou filhotes 

e cada sessão de gravação durou 30 m. Os horários de gravação ocorreram entre 

6:00 – 9:00 e 17:00 – 21:00 h. Entre as 9:00 e 17:00 h não foi possível gravar os 

indivíduos, pois a alta temperatura do dia no momento de abertura do ninho poderia 

levar os filhotes a um processo de desidratação ou até mesmo a morte. 

 

2.2.3.3 Adultos & Filhotes 

Possível interação social entre e filhotes, após a eclosão - pós os estudos 

preliminares com rádio telemetria, Vogt (com. pess.) acredita que as tartarugas 

permanecem em frente aos tabuleiros aguardando o nascimento dos filhotes para 

migração de volta aos lagos e igapós. Durante os três anos deste estudo foi também 

foi possível observar que as fêmeas deixam o tabuleiro apenas depois do 

nascimento dos filhotes, corroborando com os dados do estudo de Vogt (2008) com 

rádio telemetria. 

 Em três ocasiões para a gravação desta categoria de comportamento, seguiu-

se as premissas das gravações das categorias de comportamento “migração” e 

“espera dos filhotes”, porém diferente destas categorias, cada vez que o grupo de P. 

expansa adulto era encontrado, cerca de 1100 filhotes eram soltos próximos a elas. 

Em outras duas ocasiões cerca de 1100 filhotes por vez, também foram soltos no 

lago, em locais onde aparentemente não haviam fêmeas por perto. Os filhotes 

utilizados nestes experimentos, nasceram na natureza e foram mantidos em 

cativeiro por cerca de um mês.  

Nesta categoria, também foram realizadas gravações em cativeiro, quando 

em três ocasiões diferentes, numa piscina de fibra (1.5 m de diâmetro x 0.5 m) foram 

colocados 140 filhotes e uma fêmea adulta. As gravações iniciaram-se 

imediatamente em que se colocou a fêmea adulta na piscina.  



 30 

Cada sessão de gravação da categoria de comportamento “possível interação 

entre fêmeas e filhotes pós-eclosão”, teve duas horas de duração e os horários de 

gravação ocorreram entre as 6:00 e 18:00 horas, pois no período da noite não era 

possível observar onde as fêmeas estavam mais concentradas na natureza.  

 

No início de todas as gravações todas as gravações deste estudo, um 

protocolo de informações era preenchido (local, contexto, classe etária, aparelhagem 

utilizada, hora da gravação) e o registro dos sinais foram anotados ao longo da 

gravação no instante de tempo em eram emitidos. Durante as gravações foi 

priorizado a alto para razão sinal / ruído, e consequentemente na facilidade de 

distinção das notas. 

 

2.6. Análise espectral  

 Para análise das gravações foi utilizado o software Raven Pro 1.3 (Cornell 

Lab of Ornithology) com os seguintes parâmetros espectrográficos: window type: 

Hamming; window size variou de 256 a 1024 samples (esta variação ocorreu para 

identificar a melhor representação espectrográfica de cada um dos sons 

detectados). Para cada gravação, foi criada uma representação visual (áudio-

espectrograma). As variáveis medidas em cada amostra de som estão apresentadas 

na tabela 1. Apenas os sons de boa qualidade (A e B) foram usados para as 

medidas da análise sonográfica. 

 

A- boa razão sinal ruído, sem interferência de outros sons na banda de frequência 

relevante (pode ser usado como referência do repertório para fazer medidas). 

B- razão sinal ruído ruim, sem interferência de outros sons na banda de frequência 

(pode ser usado como referência do repertório para fazer medidas). 

C- boa razão sinal ruído com interferência de outros sons na banda de frequência 

relevante (pode ser usado para fazer as medidas de duração, as medidas de 

frequência só foram feitas nesta qualidade quando o som não apresentou qualidade 

A ou B). 

D- razão sinal ruído ruim com interferência de outros sons na banda de frequência 

relevante (somente relevante para analise de taxa frequência do som, 

número/tempo). 
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Tabela 1. Variáveis usadas para medir cada som do repertório vocal de Podocnemis expansa, 

utilizando-se o software Raven 1.3 (Charif et al., 2010). 

Variável Descrição 

Frequência mínima (Low frequency) O menor limite de frequência da seleção no 
espectrograma (Hz) 
 

Frequência alta (High frequency) O maior limite de frequência da seleção no 
espectrograma (Hz) 
 

Frequência de maior energia (Peak 
frequency) 

Banda de frequência com maior energia (Hz) 
 

Frequência fundamental (Fundamental 
frequency) 

Valor da primeira banda de frequência do 
espectrograma 
 

Duração (Delta time) Duração do sinal (s) 
 

 

 

2.7. Movimentação 

 Para verificar um possível interação social entre fêmeas e filhotes após a 

eclosão, em dezembro de 2010 aleatoriamente doze filhotes recém-nascidos e três 

fêmeas adultas receberam rádios transmissores de modelo MP2 (AVM Instrument 

Company Ltd.) com frequência de 165 MHz. A bateria dos transmissores dos filhotes 

tinha capacidade para 10 dias de duração e a dos adultos dois anos. 

  Os filhotes que receberam os rádios transmissores foram coletados em 

ninhos naturais dos tabuleiros do Farias e Jacaré e as fêmeas adultas foram 

capturadas na natureza com o auxílio de uma rede malhadeira (trammel nets) de 

100 m de comprimento por 2,5 m de altura e malhas de 45 cm na passagem exterior 

e 10 cm na interior. A malhadeira permaneceu na água durante dois dias até a 

captura das três fêmeas. Para evitar que as tartarugas se afoguem e peixes e folhas 

se acumulem, a cada duas horas as malhadeiras foram revisadas (Vogt, 1980).  

O rádio transmissor dos filhotes pesava cerca de 3 g e os dos adultos 82 g. 

Todos os rádios foram fixados à carapaça das tartarugas entre o quarto e quinto 

escudo central com cola epóxica (TurboLit Ltda) (Guilhon et al., 2011) . Através de 

um rádio receptor de LA 12-Q (AVM Instrument Company Ltd.), e uma antena 

omnidirecional Whip (Magnetic Mount), os sinais foram detectados e com o auxílio 

de um GPS Garmin 60Cx os pontos de encontro com cada animal foram 

georreferenciados 
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2.8. Análise dos dados  

 Para as análises dos dados foi utilizado o programa estatístico Systat 12. Os 

parâmetros sonoros de vocalização utilizados como variável resposta foram 

frequência mínima, frequência alta, duração do sinal, frequência de maior energia e 

quando possível a frequência fundamental. A escolha da frequência de maior 

energia como principal parâmetro para as análises desta tese se deu pois neste tipo 

de frequência é onde existe a maior energia do som produzido. Todos estes 

parâmetros foram testados entre as classes etárias (adultos e filhotes), tipos de som, 

contextos de gravação (água e ar) e as categorias de comportamento do período da 

desova (migração, agregação enfrente aos tabuleiros e/ou assoalhamento, desova, 

noite sem desova, espera dos filhotes). 

 

Para verificar ocorrência e a frequência de ocorrência de cada tipo de som em 

relação à classe etária (adultos e filhotes) e contexto (água e ar), foi feita uma 

Tabela de Contingência e em seguida, esta foi submetida ao teste estatístico, 

Pearson Chi – Square. 

 

Foi aplicada uma análise de variância (ANOVA) para verificar se houve 

diferença na frequência de maior energia entre de sons com características 

similares.  

 

Para verificar se houve diferenças na frequência de maior energia entre os 

sinais emitidos por diferentes classes etárias, foi aplicada uma análise de variância 

(ANOVA) usando sinais emitidos por adultos e filhotes, incluindo todos os contextos 

de gravação e tipos de som.  

 

Para verificar se houve diferença no frequência de maior energia entre as 

classes etárias (adultos e filhotes), contextos de gravação (ar e água) e categorias 

de comportamento do período de desova (migração, assoalhamento, desova, noite 

sem desova, espera dos filhotes), a depender da natureza dos dados e do 

cumprimento das premissas das análises, foi realizado um teste T ou uma análise de 

variância (ANOVA). Nas ANOVAS com mais que duas categorias, foi realizado um 

teste post hoc de Tukey para compará-las.  
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3. Resultados 

3.1. Descrição do repertório vocal de Podocnemis expansa 

Em 400 h de gravação, foram detectados 2148 sinais, sendo 488 emitidos por 

adultos e 1660 por filhotes. Os sinais foram classificados em 11 tipos de sons, de 

acordo com suas características aurais e espectrais (Tabela 2).  

Os sons da P. expansa consistiram em pulsos, sinais tonais, sinais com 

bandas de frequências harmônicas e não harmônicas, com ou sem modulação, e 

sinais híbridos.  

 

Tipo I. (N = 47) - O som tipo I possui bandas de frequência harmônicas e 

principalmente não harmônicas. A frequência de maior energia variou de 187.5 a 

2906.2 Hz e a duração do sinal foi curta (0.006 a 0.181 s) quando comparada aos 

outros tipos de som (Fig. 2). 

 

Tipo II. (N = 404) - Inclui sons curtos (0.01 – 0.17 s) com bandas de frequência não 

harmônicas e com uma qualidade aural ruidosa. A frequência de maior energia 

variou de 187.5 a 3563.5 Hz (Fig. 2.).  

 

Tipo III. (N = 1351) - Inclui sinais curtos (0.006 a 0.54 s), com bandas de frequência 

harmônicas e não harmônicas que podem ou não apresentar uma pequena 

modulação de frequência e alguns pontos de inflexão que podem variar de um a seis 

por sinal. A modulação de frequência pode ser ascendente (up sweep) ou 

descendente (down sweep) como na maioria das amostras. Este som pode ter de 

uma a quatro notas e o número de frequências harmônicas variou de um a 20 por 

sinal. Alguns frequências harmônicas podem ser mais intensas do que a frequência 

fundamental que variou de 40 a 6060 Hz (Fig. 2). 

 

Tipo IV. (N = 62) - Este som é caracterizado por bandas de frequência não 

harmônicas com uma duração média de 0.16 s (0.05 - 0.37 s). Este som inclui os 

sinais mais graves (min. = 36.8 Hz, max. da frequência de maior energia = 284.2 Hz) 

do repertório dos filhotes da P. expansa (Fig. 2).  

 

Tipo V. (N = 42) - O sinal se caracteriza por uma ou mais séries de pulsos curtos 

que variaram de 0.01 a 0.29 s. A frequência de maior energia média foi de 1079,08 



 34 

Hz. Alguns destes sinais possuem uma taxa de repetição dos pulsos variável e 

quando o som aumenta ao longo do sinal parece ser uma série de frequências 

harmônicas em direção ao fim do sinal com intervalo harmônico igual à taxa de 

repetição do pulso (Fig. 2).  

 

Tipo VI. (N = 86) - Inclui sons com bandas de frequências moduladas, harmônicas e 

não harmônicas e com múltiplos pontos de inflexão (0 - > 20). A frequência de maior 

energia variou de 92 a 4125 Hz e a duração de 0.01 a 0.24 s. Este som pode ter de 

uma a quatro notas e o número de harmônicos variou de um a 20 por sinal. 

Harmônicos altos parecem mais intensos do que a frequência fundamental que 

variou de 89.6 a 2294.9 Hz (Fig. 2). 

 

Tipo VII. (N = 44) - Inclui os sons mais complexos e longos (0.02 a 0.6s) com partes 

do sinal com características de pulsos e outras partes com bandas de frequência 

harmônicas e não harmônicas, dependendo da taxa de repetição dos pulsos 

(Watpkins, 1967). O sinal híbrido, pode ter bandas de frequência harmônicas e não 

harmônicas seguidas de pulso ou mais frequentemente pulsos seguidos de bandas 

de frequência harmônicas e não harmônicas. A frequência de maior energia neste 

sinal variou de 93.8 a 3375 Hz. Este tipo de som mostra características 

intermediárias dos sons dos tipos V e VI. (Fig. 2). 

 

Tipo VIII. (N = 69) - Inclui sons curtos (0.01 a 0.38 s), com bandas de frequências 

não harmônicas, com pouca modulação de frequência que pode ser ascendente 

(short up sweep), ou descendente (short down sweep).  

No tipo VIII a frequência de maior energia é mais grave (média = 660 Hz; ±±±± 

293) quando comparada com a frequência de maior energia do tipo III (média = 891 

Hz; ±±±± 431), sendo N = 1163; F = 7.351; p = 0.007) (Fig. 2). 

 

Tipo IX. (N = 33) - Inclui sinais com bandas de frequência harmônicas. Há 

modulação de frequência , sempre seguida por um som tonal. O número de pontos 

de inflexão por sinal variou de zero a cinco. A frequência de maior energia variou de 

750 a 1875 Hz. A duração do sinal foi longa (0.071 – 0,837 s) quando comparada 

com os outros tipos de som (Fig. 2).  
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Tipo X. (N = 8) - Inclui sinais tonais com uma única banda de frequência não 

modulada. A frequência de maior energia variou de187.5 a 281.2 Hz e a duração 

média do sinal foi de 0.13 s (0.04 a 0.24 s) (Fig. 2). 

 

Tipo XI. (N = 2) - Este som se caracterizou por uma série longa de curtos pulsos 

(0.23 a 0.49 s) com modulações de frequência (Fig. 2).  

Não foi possível verificar a diferença da frequência de maior energia entre os 

sons do tipo V e XI por possuir um número insuficiente de amostras do som tipo XI. 

A frequência de maior energia do tipo XI é mais grave (187.5 a 468.8 Hz) quando 

comparada a frequência de maior energia do tipo V (92.8 a 4500 Hz). 
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Figura 2. Oscilograma e espectrograma dos sons do repertório vocal de Podocnemis 

expansa 
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Tabela 2. Estatística descritiva dos parâmetros acústicos de cada tipo de som produzido por 

Podocnemis expansa. FFT 512 
Tipo Classe 

etária 
Contexto Freq. min. (Hz) 

Média ±±±± SD 
Freq. alta. (Hz) 
Média ±±±± SD 

Duração (s) 
Média±±±±SD 

Freq. de maior  
energia (Hz) 
Média ±±±± SD 

Harm* Pontos  
de inflexão 

I F Ar 763.48 ± 397.41 1757.35 ± 868.52 0.051 ± 0.04 1055.36 ± 594.8 1 0 

II Aa; F Ar; A 578.86 ± 364.26 5151.45 ± 3730.63 0.05 ± 0.02 1076.1 ± 430.83 - - 

III Aa; F Ar; A 632.23 ± 349.21 1901 ± 1724.64 0.058 ± 0.04 892.71 ± 430.83 1 - >20 1 - 6 

IV F Ar 97.09 ± 45.30 559.18 ± 199.06 0.16 ± 0.11 203.13 ± 50.28 - - 

V Aa; F Ar; A 380.95 ± 340.42 4889.24 ± 4357.65 0.09 ± 0.06 1079 ± 08 - - 

VI F Ar; A 601.62 ± 359.47 4708.66 ± 4539.22 0.07 ± 0.05 1281.84 ± 733.84 1- >20 0 -  > 20 

VII Aa; F Ar; A 323.54 ± 276.33 10012.71 ± 8084.71 0.19 ± 0.13 995.53 ± 884.66 2 - >20 2 - >20 

VIII Aa Ar; A 513.44 ± 209.95 2107.33 ± 1720.39 0.10 ±0.09 1196.81 ± 420.72 - - 

IX Aa Ar; A 199 ± 17.39 1662.13 ± 972.59 0.3 ± 0.18 659.86 ± 293.46 0 - 10 0 - 5 

X Aa Ar; A 93.40 ± 79.43 426.67 ± 50.02 0.13 ± 0.07 214.27 ± 45.70 - - 

XI Aa Ar 0 ± 0 1094.95 ± 199.89 0.36 ± 0.18 328.15 ± 198.9 - - 

F = filhote; Aa = adulto; Ar = Ar; A = água 
*harm. – harmônicos 

 
 
2. Comparação do repertório vocal da Podocnemis expansa com relação 
à classe etária e contexto  

O repertório vocal de adultos e filhotes de P. expansa foi bastante 

similar em relação aos tipos de som, sinais com pulsos, sons tonais, 

frequências harmônicas e não harmônicas e híbrido. As características dos 

parâmetros acústicos de cada classe etária esta resumida nas tabelas 2 e 3. 

Nos adultos a frequência de maior energia foi mais grave do que nos filhotes 

(N = 1649; F = 48.55; R = 0.169; p < 0.001) (Fig. 13). 
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Figura 3 .Diferença da frequência de maior energia entre as classes etárias, adultos e filhotes 

de Podocnemis expansa. 

 

Houve diferenças entre os tipos de som captados entre adultos e 

filhotes de P. expansa (N = 2122; df = 10; p < 0.0001, Tabela 3). Os sons do 

tipo I, IV e VI foram encontrados somente entre os filhotes. Os sons do tipo 

VIII, IX, X e XI foram encontrados somente entre os adultos. Os demais tipos 

de som foram registrados tanto em adultos como em filhotes: tipo II, III, V e 

VII. 

 

Tabela 3. Tabela de contingência da ocorrência de cada tipo de som captados entre adultos 
e filhotes de Podocnemis expansa. 
 

Classe etária / tipo I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total 

Adultos 0 6 356 0 4 0 4 69 34 8 2 483 

Filhotes 47 394 987 64 37 90 20 0 0 0 0 1639 

Total 47 400 1343 64 41 90 24 69 34 8 2 2122 

 

Houve diferença dos tipos de som de P. expansa captados nos 

contextos água e ar (N = 2122; df = 30; p < 0.0001, Tabela 4). O contexto ar 

apresentou a maior diversidade de tipos de som (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

XI) em relação ao contexto água (II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X).  
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Tabela 4. Tabela de contingência da ocorrência dos tipos de som de Podocnemis expansa 
captados nos contextos água e ar. 
 
Contexto/tipo I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total 

Ar 47 334 953 64 31 77 20 1 3 0 2 1532 

Água 0 66 390 0 10 13 4 67 31 8 0 590 

Total 47 400 1343 64 41 90 24 68 34 8 2 2122 

   

Devido ao número insuficiente de amostras do som tipo VII, não foi 

possível verificar se existe diferença na frequência de maior energia entre os 

adultos (n = 4) e filhotes (n = 20). 

Nos tipos de som II (df = 8.396; p = 0.179) e V (df = 11.969; p = 0.647), 

a diferença da frequência de maior energia não foi significativa entre adultos 

e filhotes. 

 

Tipo III - Nos adultos o som tipo III possui de 1 a 2 notas com a duração 

variando de 0.01 a 0.54 s. Nos filhotes o sinal possui de 1 a 4 notas com a 

duração variando de 0.01 a 0.39 s. A média da frequência de maior energia 

foi significativamente mais grave nos adultos (735.372 Hz) do que nos filhotes 

(961.447 Hz) sendo df = 691.014; p < 0.001 (Fig. 4). 

 

Tipo V - Nos adultos o sinal apresentou uma série continua de pulsos sem 

intervalos entre si ou uma série continua de pulsos com um intervalo antes da 

próxima série de pulsos, enquanto nos filhotes o sinal apresentou uma única 

série continua pulsos sem intervalo entre si (Fig. 4).  

 

Tipo VII - Nos adultos este tipo de som se caracterizou por possuir bandas 

de frequência harmônicas e não harmônicas seguidas de uma série de 

pulsos. Nos filhotes este som apresentou uma série de pulsos seguida de 

bandas de frequências harmônicas e não harmônicas (Fig. 4).  
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Figura 4. Oscilograma e espectrograma da comparação dos sons do repertório vocal de 

Podocnemis expansa adulto e filhote. II a; III a; V a; VII a – sons dos filhotes; II b; III b; V b; 

VII b – sons dos adultos.  
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Tabela 5 Estatística descritiva dos parâmetros acústicos de cada tipo de som produzido por 

adultos de Podocnemis expansa. FFT 512 

 
Tipo Contexto Cat.de 

comport.* 
Freq. min (Hz) 
Média±±±±SD 

Freq. alta (Hz) 
Média±±±±SD 

Duração (s) 
Média±±±±SD 

Freq.de maior 
energia. (Hz) 
Média ±±±±SD 

 Harm*. Pontos de  
Inflexão 

II 
 

A M(1),D(2), 
ND(3) 

296.91 ± 145.9 2198.46 ±  612.24 0.07 ±  0.03 718.76 ± 669.5 - - 

III 
 

Ar; A M(43),B(17), 
D(59),ND(51),  
E (33) 

552.37 ± 342.5 1285.09 ± 697.35 0.07 ± 0.06 736.23 ± 369.86 0 - 10 0 - 4 

V 
 

A D(3),E(1) 323.80 ± 71.69 4316.57 ± 3092.37 0.07 ± 0.03 843.75 ± 359.03 - - 

VII 
 

A D(1),E(3) 316.96 ± 140.25 3316.86 ± 2208.18 0.23 ± 0.11 593.73 ± 422.71   

VIII 
 

A ; Ar M(14),B(3),D 
(16),ND(12),  
E(3) 

513.44 ± 209.95 2107.33 ± 1720.39 0.10 ± 0.09 1196.81 ± 420.72 - - 

IX 
 

A; Ar - 199 ± 17.39 1662.13 ± 972.59 0.3 ± 0.18 659.86 ± 293.46 0 - 10 0 - 5 

X A; Ar M(2),B(4) 93.40 ± 79.43 426.67 ± 50.02 0.13 ± 0.07 214.27 ± 45.70   

XI Ar - 0 ± 0 1094.95 ± 199.89 0.36 ± 0.18 328.15 ± 198.9   

A = água; Ar = ar;  M = migração; B = assoalhamento; D = desova; ND = noite sem desova; E = espera dos filhotes 
* o número dentro do parentes ao lado de cada categoria de comportamento equivale ao número de sons captados 
em cada tipo de som. 
* harm = harmônicos 
 

Tabela 6. Estatística descritiva dos parâmetros acústicos de cada tipo de som produzido por 
filhotes de Podocnemis expansa. FFT 512 
 
Tipo Contexto Freq. mín. (Hz) 

Média ±±±± SD 
Freq. alta (Hz) 
Média ±±±± SD 

Duração (s) 
Média±±±±SD 

Freq. de maior 
 energia (Hz) 
Média ±±±± SD 

 Harm. Pontos de  
Inflexão 

I O, N, Ar 763.48 ± 397.41 1757.35 ± 868.52 0.051 ± 0.04 1055.36 ± 594.8 1 0 

II O, N,Ar,A 606.54 ± 364.88 5342.10 ± 3803.71 0.05 ± 0.03 1122.5 ± 595.83 - - 

III O,N,Ar,A 658.76 ± 364.45 2214.62 ± 1993.93 0.05 ± 0.04 964.26 ± 443.92 1 - >20 1 - 6 

IV O,N,Ar 97.09 ± 45.30 559.18 ± 199.06 0.16 ± 0.11 203.13 ± 50.28 - - 

V O,N,Ar,A 422.54 ± 365.78 4159.88 ± 4483.31 0.09 ± 0.06 1159.71 ± 1027.35 - - 

VI N,Ar,A 601.62 ± 359.47 4708.66 ± 4539.22 0.07 ± 0.05 1281.84 ± 733.84 1- >20 0 -  > 20 

VII N, Ar 317.25 ± 288.31 11581.37 ± 8108.36 0.18 ± 0.13 1041.67 ± 915.67 2 - >20 2 - >20 

O = ovo; N = ninho; Ar = ar; A = água 
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3.3. Comparação dos tipos de som do repertório vocal de Podocnemis 

expansa em relação as categoria de comportamento  

 

Tabela 7. Tabela de contingência da ocorrência dos tipos de som durante o período de 

desova de Podocnemis expansa. 

Categoria/Tipo II III V VII VIII X Total 

Migração 1 43   14 2 60 

Assoalhamento  17   3 4 24 

Desova 2 59 3 1 16  81 

Noite s. desova 3 51  3 12  69 

Esp. dos filhotes  33 1  3  37 

Total 6 203 4 4 48 6 271 

 

 A peak frequency foi significa entre as categorias de comportamento 

(ANOVA: N = 242; df = 4; F = 7.97; p <0.001). O teste post hoc de Tuckey 

apontou que a categoria de comportamento desova foi significativamente 

diferente das categorias de comportamento migração, noite sem desova e 

espera dos filhotes (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Diferença da frequência de maior energia entre as categorias de comportamento 

assoalhamento, migração, desova, noite sem desova e espera dos filhotes em fêmeas 

adultas de Podocnemis expansa. 
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3.4. Movimentação - Possível interação social entre fêmeas e 

filhotes após a eclosão 

 No momento da soltura dos 15 animais com rádio, imediatamente 

perdeu-se o sinal de 11 filhotes e de uma fêmea adulta. O filhote e as duas 

fêmeas adultas com sinal, desceram juntos o rio por 3.8 Km. O sinal destes 

indivíduos não foi mais encontrado até o final do período de carga da bateria 

dos rádios transmissores dos filhotes.  

No quinto dia, outro filhote foi encontrado no meio de um grupo de P. 

expansa de classe etária variada. Este grupo estava localizado 1.3 Km do 

local de soltura das tartarugas. Até o décimo dia, último dia de carga da 

bateria dos rádios transmissores dos filhotes, esta tartaruga se manteve junto 

ao grupo que se deslocou apenas poucos metros do local onde o filhote foi 

encontrado no quinto dia.  

Os outros filhotes nunca foram localizados novamente, provavelmente 

foram comidos por peixes no momento da soltura. As três fêmeas adultas 

foram encontradas em setembro de 2011 em frente aos tabuleiros novamente 

por Souza (com. pess.), mestranda que trabalhou com movimentação de P. 

expansa subadulto também na Rebio nos anos de 2010 e 2011. Os 

resultados obtidos com a utilização da rádio telemetria, quanto à distância 

máxima de deslocamento de fêmeas adultas e filhotes estão representados 

na tabela 8. 
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Tabela 8. Distâncias percorridas pelas por adultos e filhotes de Podocnemis expansa. 
 

ID Classe etária Transmissor Frequência Dist. max. 
percorrida (km) 

1 F 70468 164.416 - 

2 F 70469 164.502 - 

3 F 70470 164.527 - 

4 F 70471 164.579 - 

5 F 70472 164.645 1.3 

6 F 70473 164.694 3.8 

7 F 70474 164.712 - 

8 F 70475 164.731 - 

9 F 70476 164.754 - 

10 F 70477 164.793 - 

11 F 70478 164.842 - 

12 F 70479 164.873 - 

13 A 70047 165.592 3.8 

14 A 70048 165.627 - 

15 A 70051 165.691 3.8 

                  F = filhote; A = adulto 

 

4. Discussão 

4.1. Caracterização do repertório vocal da Podocnemis expansa 

O conhecimento do tamanho do repertório vocal das diferentes 

espécies é essencial para entender a evolução da complexidade da 

comunicação animal (Botero et al., 2008). O repertório vocal de P. expansa é 

formado por onze tipos de sons que variam de pulsos e sinais tonais até 

sinais mais complexos, com bandas de frequência harmônicas, modulação 

de frequência e até mesmo sons híbridos. A variação dos tipos de som, 

demonstra que repertório vocal de P. expansa não é muito extenso quando 

comparado a algumas espécies de mamíferos aquáticos (Serrano, 2001), 

porém mais extenso que o repertório de outros répteis em geral (Garrick et 

al., 1978; Frankenberg, 1982; Britton, 2001; Young, 2003).  

Na literatura as descrições do repertório vocal dos quelônios são 

bastante escassas, com gravações durante a corte ou desova das espécies 

Gopherus agassizii, Chelonoidis carbonaria (Campbell e Evans 1967), 

Chelonoidis radiata (Auffenberg, 1978), Chelonoidis elephantopus (Jacson e 
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Awbrey, 1972), Testudo hermanni, Testudo marginata (Sacchi et al., 2003; 

Galeotti et al., 2005a) e Dermochelys coriacea (Mrosovsky, 1972). A única 

exceção é para Chelodina oblonga, onde foram encontrados 17 tipos de som 

no seu repertório vocal (Giles, 2005; Giles et al., 2009).  

A diferença do número de tipos de som do repertório vocal de C. 

oblonga, não parece ser significativa em relação ao repertório vocal da P. 

expansa, uma vez que Giles considerou os tipos de som short chirp, medium 

chirp, long chirp e high short chirp, como sons similares acusticamente e com 

características polimórficas no seu espectro e duração. Em P. expansa 

também foram encontrados sons similares acusticamente e com 

características polimórficas no seu espectro e duração, similares ao grupo de 

vocalizações do tipo chirp, porém estas vocalizações em P. expansa foram 

consideradas como um único tipo de som, o tipo III. São necessários mais 

estudos associados às análises de comportamento para verificar a 

significância da variação do sinal neste tipo de som e também para averiguar 

a necessidade de divide este tipo de som em mais categorias. Em aves por 

exemplo, a variação inter-individual de um mesmo som é bastante comum 

(Krebs e Davis, 1993). 

 Apesar de Morton (1977) indicar que espécies com grande 

complexidade de interações sociais desenvolvem sinais sonoros que contém 

uma maior variação na qualidade do som, do que espécies com interações 

sociais menos complexas. O repertório variado e complexo e com variações 

ontogenéticas claras, apontou que apesar dos quelônios, serem 

considerados animais de pouca interação social, eles podem apresentar sons 

complexos como o tipo VII que pode ser comparado aos sons de cetáceos, 

animais que possuem complexidade nas suas interações sociais 

(Murray,1998).  

 

No repertório vocal de P. expansa o valor mínimo encontrado na 

frequência de vocalização foi de 36.8 Hz e o maior valor foi de 4500 Hz. 

Estes valores da frequência de maior energia de vocalização concordam com 

o trabalho de Wever (1978) em que o autor demonstrou que a sensibilidade 

auditiva de P. expansa é bastante marcante pela ampla variação na resposta 

de frequência (30 – 6000 Hz, sendo o pico de sensibilidade entre 1000 e 
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1500 Hz) quando comparada às demais espécies de quelônios do seu 

estudo.  

Os poucos trabalhos encontrados na literatura com comunicação 

acústica de quelônios demonstram que a maioria das espécies possuem uma 

maior energia em frequências abaixo de 1 kHz (Campbell e Evans, 1967; 

Mrosovsky, 1972; Auffenberg, 1978; Jacson e Awbrey, 1978; Galeotti et al., 

2005a). P. expansa parece seguir o mesmo padrão das demais espécies, 

pois apesar de possuir uma ampla variação da frequência de vocalização, o 

valor médio da frequência de maior energia utilizado pelas tartarugas foi de 

933.24 Hz. No repertório vocal de C. oblonga o sinal variou de 100 Hz - 3500 

Hz, tendo picos de frequência em até 20 kHz (Giles, 2005; Giles et al., 2009).  

Giles et al. (2009) sugerem que o uso de frequências mais altas em C. 

oblonga seja importante nos meses de verão, quando o nível da água esta 

mais baixo, propiciando um ambiente mais favorável para a propagação de 

frequências mais altas (Urick, 1983; Forrest et al., 1993).  

Em P. expansa também foi observado que os sons de frequência mais 

aguda foram os mais frequentes do repertório vocal da espécie durante os 

meses de verão e três fatores podem ter levado a espécie a usar este tipo de 

frequência para se comunicar: I) o nível do rio diminui nesta época do ano 

favorecendo a propagação de frequências mais altas (Urick, 1983; Forrest et 

al., 1993); II) esta época do ano coincide com o período de desova, momento 

em que as tartarugas estão mais agrupadas, tornando o uso de frequências 

mais altas vantajoso, devido a sua rápida atenuação para evitar que o sinal 

seja detectado por predadores ou competidores (Forrest et al., 1993; 

Nummela e Thewissen, 2008); III) ondas mais curtas aumentam as chances 

do receptor localizar a direção da fonte sonora (Forrest ,1994).  

Apesar de em P. expansa, notarmos o uso de frequências mais altas 

na maior parte do repertório da espécie, os tipos de som IV, X e XI possuem 

frequências baixas. Na literatura, sons de frequência baixa são descritos 

como sendo importantes para comunicação à longa distância (Nummela e 

Thewissen, 2008), o que pode ser vantajoso para a espécie, que durante a 

migração forma grupos que permanecem agregados durante o período de 

desova. Nos filhotes também foi observado um som de frequência mais 

baixa, o som tipo IV. Autores sugerem que sinais similares possam ser 
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utilizados por filhotes de crocodilianos para sincronizar o nascimento dos 

filhotes e chamar a atenção das mães (Vergne e Manthevon, 2008; Vergne et 

al., 2009).  

As características das vocalizações produzidas por P. expansa, como 

pulsos, sinais tonais ou com estrutura de frequência harmônica e frequência 

de modulação, podem ser observadas em outras espécies de quelônios 

aquáticos e terrestres, como C. oblonga (Giles, 2005; Giles et al., 2009), 

Testudo marginata (Sacchi et al., 2003) e Platysternon megacephalum 

(Campbell, 1972). Em T. marginata por exemplo, foram observados sinais 

com cerca de 13 harmônicos (Sacchi et al., 2003), em C. oblonga e Gopherus 

agassizzi de dois a três harmônicos (Campbell e Evans, 1967; Giles, 2005; 

Giles et al., 2009) assim como também foi encontrados para adultos de P. 

expansa. 

 

4.2 Repertório vocal de Podocnemis expansa em comparação à classe 

etária, contexto e categoria de comportamento 

4.2.1 Classe etária 

As gravações de P. expansa revelaram que esta espécie vocaliza em 

todas as fases de sua vida gravadas neste estudo (estágio embrionário até 

filhote e adultos), assim como é descrito para outras classes de vertebrados 

como aves e crocodilianos (Vince, 1968; Britton, 2001; Vergne et al., 2007; 

Vergne et al., 2009).  

As vocalizações dos filhotes e adultos ocorrem tanto de dia quanto à 

noite, diferente do que Giles (2005; Giles et al., 2009) observou para C. 

oblonga, com sons gravados entre o final do dia e à noite.  

Diferenças na vocalização entre animais maiores e menores ocorrem 

em várias classes de animais e os quelônios não são uma exceção. Jovens 

de Chelonoidis radiata produzem vocalizações menos distintas entre si do 

que as encontradas nos adultos (Auffenberg, 1978), e em C. oblonga as 

vocalizações observadas em subadulto, foram mais curtas do que a dos 

machos adultos (Giles, 2005). Em P. expansa foi observada uma diferença 

em relação aos tipos de vocalização e a estrutura dos sons. Adultos 

apresentaram oito tipos de som e os filhotes sete. A frequência de maior 
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energia dos adultos é mais grave que nos filhotes, consequentemente a 

duração do sinal é mais longa também.  

Em crocodilianos também foi encontrada uma diferença na estrutura 

vocal e nos tipos de sons usados no repertório vocal entre adultos e filhotes. 

Ao contrário do que foi observado em P. expansa os filhotes vocalizam em 

frequências mais graves que os adultos (Vergne et al., 2009). Além disso, os 

crocodilos apresentaram uma mudança na vocalização com o avanço da 

idade (Garrick et al., 1978), assim como também foi observado em morcegos, 

onde os autores apontam diferenças significativas entre todos os parâmetros 

vocais e a idade dos filhotes de morcego (Gelfand e McCracken, 1986). Em 

P. expansa, o comportamento vocal sofre plasticidade com o 

desenvolvimento dos indivíduos, tanto em relação à frequência de emissão 

do som (filhotes aparentemente vocalizam mais do que os adultos) quanto 

em relação à estrutura do som.  

 

4.2.2. Contexto – ar e água 

As pesquisas de Wever (1978) revelam que o ouvido dos quelônios é 

um órgão bem desenvolvido, com estruturas adaptadas para absorver ondas 

sonoras tanto dentro como fora da água. Este fato foi comprovado com as 

espécies Terrapene carolina carolina, (Wever, 1978), Chelonia mydas 

(Ridgway et al., 1969); Lepidochelys kempi e Caretta caretta (Lenhardt et al., 

1985). 

Os estudos com P. expansa revelaram que a espécie vocaliza tanto na 

água como no ar, demonstrando que possuem sensibilidade auditiva nos dois 

ambientes, assim como foi descrito para outras espécies de quelônios 

(Wever, 1978; Lenhardt et al., 1985) . Em Terrapene c. carolina, espécie 

terrestre e com dupla habilidade auditiva, foi comprovado uma maior 

sensibilidade no ar do que na água (Wever, 1978). Neste contexto, Giles 

(2005) sugeriu que C. oblonga possui uma ótima sensibilidade auditiva na 

água, por ser uma espécie aquática, apesar de ter ocasionalmente observado 

sons fora da água durante a sua pesquisa. Estudos com Trachemys scripta 

elegans apontaram que esta espécie aquática possui a estrutura auditiva 

especializada para ouvir sons embaixo da água (Christensen-Dalsgaard et 

al., 2010). 
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Os dados de vocalização de P. expansa no geral, não apresentaram 

uma diferença significativa na frequência de maior energia entre os contextos 

água e ar, sugerindo que a sensibilidade auditiva nesta espécie é similar nos 

dois ambientes (água e ar), uma vez que seu comportamento social ocorre 

tanto na água (migração, espera dos filhotes, possível interação social entre 

fêmeas e filhotes pós a eclosão) quanto em terra (assoalhamento, desova, 

nascimento dos filhotes). Apesar de não existir uma diferença na frequência 

de maior energia entre os contextos, o contexto ar se revelou mais diverso do 

que o contexto água, por possuir um maior número de sons e sons 

específicos deste contexto. 

Os sons emitidos pelos quelônios aquáticos no contexto ar, são 

descritos na literatura como sons de características estruturais simples sem 

um grande significado para a comunicação (Mrosovsky, 1972; Giles, 2005). 

P. expansa além de possuir sons de características estruturais simples como 

as outras espécies de quelônios, apresentou também sons complexos e 

específicos do contexto ar. Este resultado mostra que diferente do que é 

descrito na literatura, as vocalizações no contexto ar podem apresentar 

também características estruturais complexas, e que possivelmente a troca 

de informação entre indivíduos de P. expansa é igualmente importante nos 

contextos, água e ar.  

Especificamente entre os filhotes a comunicação no contexto ar é 

especialmente importante nos primeiros dias de vida, quando as tartarugas 

ainda não chegaram à água. Esta importância em P. expansa é ressaltada 

pela presença de sons específicos para o contexto e também pelo fato dos 

embriões começam a vocalizar em média 14 h antes do seu nascimento 

(Ferrara et al., 2011). Ferrara et al. (2011) sugerem que estas vocalizações 

nos primeiros dias de vida sirvam para sincronizar o nascimento, diluir a 

predação e solicitar a atenção das fêmeas. A importância dos sons no 

contexto ar nos primeiros estágios do desenvolvimento também é ressaltada 

para os filhotes de jacarés que vocalizam para sincronizar o nascimento e 

chamar atenção dos adultos (Campbell, 1973; Britton, 2001; Vergne e 

Mathevon, 2008; Vergne et al., 2009) e para algumas espécies de aves que 

vocalizam para sincronizar com o nascimento dos irmãos e chamar a atenção 

dos pais (Vince, 1968, 1969). 



 50 

As vocalizações no contexto água descritas para quelônios são 

escassas, provavelmente por que até poucos anos atrás este grupo era 

considerado silencioso (Pope, 1955) ou que faziam apenas simples barulhos 

durante a copula (Wever, 1978; Mrosovsky, 1972). Porém as vocalizações de 

C. oblonga (Giles, 2005; Giles et al., 2009), e P. expansa com a presença de 

pulsos, sinais tonais, harmônicos e não harmônicos com ou sem modulação 

de frequência, demonstraram que a comunicação acústica entre os quelônios 

pode ser muito mais complexa e do que se acreditava. A comunicação 

embaixo da água parece ser bastante apropriada para os quelônios, não só 

por causa da eficiente propagação do som neste meio mas por que os rios de 

águas escuras e barrentas limitam a sua visão. 

 

4.2.2.3. Categorias de comportamento – a vida em grupo durante o 

período de desova 

O comportamento social é largamente descrito para várias classes de 

animais (Haas, 1985; Krebs e Davis, 1993) e pode ser atribuído a uma série 

de mecanismos (Doody et al., 2003) como a defesa contra predadores via 

efeito de diluição (Krebs e Davis, 1993). Em quelônios as descrições deste 

comportamento são escassas, destacando-se apenas observações do 

comportamento gregário de desova para algumas espécies aquáticas como 

Lepidochelys olivácea (Bernardo e Plotkin,1997) e Carettochelys insculpta 

(Doody et al., 2001, 2002). 

Em P. expansa o comportamento social foi descrito durante o 

assoalhamento e a desova (Vanzolini 1967; Pádua 1981; Alho e Pádua, 

1982). Porém neste estudo, observou-se que o comportamento social entre 

as tartarugas, ocorre não somente nesta época como também durante todo o 

período de desova, que vai desde a migração dos igapós para os tabuleiros 

de desova até o nascimento dos filhotes e a migração de volta para os igapós 

ou lagos, onde a espécie vive no período de cheia (Vogt, 2008).  

A presença do comportamento social em P. expansa durante o período 

de desova se tornou mais evidente com a confirmação de que as fêmeas 

adultas estão vocalizando durante todo o período de desova e que estas 
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vocalizações variam quanto à frequência (Hz) e o tipo de som a depender da 

categoria de comportamento. 

Nas categorias de comportamento migração e assoalhamento, foi 

encontrado o uso de frequências mais grave, como o som tipo X (média da 

frequência de maior energia = 214.27 Hz). Sons de baixa frequência, 

consequentemente com ondas sonoras de maior alcance, em cetáceos tem a 

função de comunicação em longas distâncias (Nummela e Thewissen, 2008). 

Em tartaruga som de frequência mais baixa nestas categorias sugere 

comunicação a longa distância uma vez que neste período estes animais 

migram de diferentes locais da Rebio do Rio Trombetas (Vogt, 2006) para se 

agruparem em frente aos tabuleiros de desova. 

A frequência de maior energia foi mais aguda (985.55 Hz) na categoria 

de comportamento desova do que nas outras categorias. A diferença da 

frequência pode ser explicada pelo fato de que em frente à praia onde as 

tartarugas estão reunidas para desovar, a profundidade não passa de 1.5 m e 

o uso de frequências mais altas em ambientes mais rasos favorece a 

propagação das ondas sonoras (Urick, 1983; Forrest et al., 1993). Além 

disso, ondas mais curtas aumentam as chances do receptor localizar a 

direção da fonte sonora (Forrest, 1994), o que pode ser vantajoso durante a 

sincronização das fêmeas para a saída da água e desova.  

Nos sistemas de comunicação é difícil determinar o significado e a 

função dos diferentes sinais (Herzog e Bughardt, 1977). A estrutura da 

vocalização de um sinal em particular pode oferecer indícios da informação 

que esta sendo transmitida (Marler, 1957). Sons ruidosos e frequências mais 

altas possuem características que incitam aproximação (Morton, 1977) e 

sons curtos e repetitivos, possuem características que se iniciam e terminam 

bruscamente facilitando a localização do sinalizador por outro indivíduo 

(Gelfand e McCracken, 1986). 

Os sons tipo III e VIII além de terem as características dos sons 

descritos acima, foram os mais frequentes e os únicos que apareceram em 

todas as categorias de comportamento, sugerindo que tenham a função de 

reconhecimento espécie especifico e localização do emissor. Sons com 

características similares a estes tipos de som, também foram encontrados no 

repertório vocal de C. oblonga, aves e jacarés, e são reconhecidos como 
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“contact call” (Vince, 1968; Britton, 2001; Marler e Slabbekoorn, 2004; Giles, 

2005).  

A maior diversidade dos tipos de som ocorreu na categoria de 

comportamento desova e pode estar indicando a necessidade de troca de 

informações em um período crítico, uma vez que as fêmeas têm que decidir o 

local de desova e sincronizar a saída da água até o local da postura (as 

fêmeas deixam a água sincronizadas, como se estivessem em “fila indiana”) 

e evitar predadores no momento em que estão mais suscetíveis. A escolha 

do local de desova é crucial para o desenvolvimento e a sobrevivência dos 

filhotes (Bernardo, 1996; Roosenburg, 1996). 

O convívio em grupo da P. expansa durante o todo o período de 

desova pode ter sido favorecido devido às pressões ecológicas (predação) 

que a espécie vem sofrendo ao longo dos anos, e apesar do comportamento 

agregado ser uma estratégia chamativa para predadores, neste caso parece 

que os benefícios superam as desvantagens da evidência uma vez que 

fêmeas e ninhos agrupados diluem o risco de predação (Spencer, 2002).  

Mais estudos precisam ser realizados para entendermos o significado 

de cada tipo de som em cada uma das categorias de comportamento e 

também para elucidarmos o real significado da vida em grupo para os 

quelônios, pois embora em muitos casos pareça ser um comportamento 

vantajoso, poucas espécies o adotaram. 

 

4.3. Possível interação social entre mãe e filhotes, cuidado parental? 

Sons de frequência alta em aves e mamíferos possuem características 

que influenciam o receptor do sinal a se aproximar do emissor (Morton, 

1977). No geral, para a maioria das espécies, os filhotes emitem sons de 

frequência mais alta do que a dos adultos de mesma espécie (Morton, 1977). 

A frequência de maior energia nos adultos é mais grave do que nos filhotes e 

a duração do sinal dos adultos é mais longa.  

Sons curtos e repetitivos com características do sinal que começam e 

terminam abruptamente, facilitam a localização do emissor pelo outro 

indivíduo (Gelfand & McCracken, 1986). Sons tipo II, III e VIII em P. expansa 

possuem características que permitem que o receptor localize o emissor que 
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solicita aproximação de seus coepecíficos. Estes sons também foram os mais 

comuns do repertório da espécie, aparecendo na maioria dos contextos e 

categorias de gravação. Sons similares a estes tipos também foram 

encontrados no repertório vocal C. oblonga, aves, e crocodilianos e foram 

reconhecidos como “contact calls” (Vince, 1968; Britton, 2001; Marler & 

Slabbekoorn, 2004; Giles, 2005).  

 A detecção dos sons foi proporcional ao número de filhotes gravados; 

ex. grupos maiores vocalizam com mais frequência, o que consiste com a 

hipótese de diluição de predação. Adicionalmente, se for considerado o 

número máximo de filhotes gravados (13.000), a emissão de som por 

indivíduo é baixa, sugerindo que P. expansa não seja uma espécie muito 

vocal. Giles et al., (2009) também encontraram uma baixa frequência de 

emissão de som para adultos de C. oblonga. A partir destes resultados foi 

hipotizado um conflito na pressão de seleção que age no comportamento 

acústico dos filhotes. A pressão de predação pode estar inibindo a evolução 

da frequência do som no comportamento acústico enquanto que aumenta a 

chance de sobrevivência dos indivíduos que solicitam o cuidado parental e/ou 

a migração em grupos sincronizados acusticamente.  

Sons no ar e na água foram emitidos pelos filhotes dentro de ninhos 

abertos, no rio e no cativeiro. Nos experimentos de natureza onde o encontro 

entre fêmeas adultas e filhotes foi induzido, apesar da dificuldade em poder 

afirmar qual dos sons pertence a quem, evidenciou-se que ambas as classes 

etárias vocalizaram, uma vez que os sons tipo VIII e IX são específicos dos 

adultos. Além disso, nas ocasiões em que as fêmeas não estavam próximas, 

antes da sua chegada foi possível gravar sons que apareceram com bastante 

intensidade nas gravações, indicando que estes sons possam ser dos 

filhotes. Nos experimentos em que as fêmeas não estavam próximas aos 

filhotes elas depois de um tempo sempre se aproximaram da fonte de 

emissão (filhotes). 

Nos experimentos de cativeiro, quando uma fêmea adulta foi colocada 

numa piscina com de 140 filhotes, aparentemente não foi possível grava-la 

vocalizando, apenas os filhotes foram gravados. Porém o que mais chamou 

atenção durante estes experimentos foi o comportamento dos filhotes que 

permaneceram em volta do pescoço, membros (anteriores e posteriores) e 
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embaixo da carapaça da fêmea como se estivem debaixo da “asa de uma 

galinha se protegendo”. Este comportamento de ficarem próximos ao adulto, 

também é observado em outras classes de animais como peixes, aves e 

mamíferos e ele sugere proteção (Krebs e Davis, 1993). 

Indivíduos com transmissores (fêmeas adultas e filhotes) foram 

encontrados migrando juntos nos anos de 2009 (Vogt et al., 2010) e 2010. E 

os estudos com movimentação da espécie com rádios transmissores VHF 

demonstraram que as fêmeas deixam a área de desova apenas depois do 

nascimento dos filhotes e da chegada deles na água, sugerindo que os 

filhotes migram em grupos que incluem fêmeas, machos e subadultos até a 

floresta alagada. 

Estes resultados são a primeira evidência de um cuidado parental 

mediado por comunicação acústica em quelônios. Três funções foram 

especuladas para o uso de som pelos filhotes: 1) sincronização dos filhotes e 

indução em grupo para cavar e ajudar a mover os irmãos para fora do ninho; 

2) sincronizar a emergência do ninho para diluir a pressão de predação dos 

filhotes durante a dispersão na água; 3) solicitar a aproximação das fêmeas 

para que os filhotes possam acompanha-las durante a migração para a 

floresta alagada.  
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Capítulo 2  

______________________________________________________________  

 

Variação ontogênica dos sinais acústicos de Podocnemis 

expansa no seu primeiro ano de vida 
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Resumo  

 Recentes estudos apontam que a comunicação acústica é um 

importante meio para a troca de informações entre os quelônios. Porém, 

ainda é desconhecido como ocorre o desenvolvimento do sinal com o avanço 

da idade uma vez que já foi demonstrado que existem diferenças vocais entre 

adultos e subadultos de quelônios. Neste estudo através das gravações 

acústicas de embrião/recém nascidos e imaturos de Podocnemis expansa 

nos contextos água e ar, buscou-se verificar se ocorrem mudanças no padrão 

vocal da espécie durante o seu primeiro ano de vida. Os 1765 sinais 

encontrados foram classificados em oito tipos de som, que permitiram a partir 

de quatro parâmetros do comportamento vocal (frequência de vocalização 

(Hz), repertório vocal, contexto de gravação e duração), identificar uma 

mudança do padrão vocal da espécie no seu primeiro ano de vida. A 

frequência de vocalização (Hz) dos embriões/recém nascidos é mais grave 

do que a dos imaturos e o repertório vocal dos filhotes é mais diverso e 

complexo. Entre os embriões/recém nascidos o som mais grave ocorreu na 

categoria ovo enquanto que o mais agudo no contexto água. A frequência de 

maior energia dos embriões/recém nascidos no contexto água foi mais aguda 

do que a dos imaturos. Provavelmente a mudança do comportamento vocal 

de P. expansa esteja relacionada não só a plasticidade vocal mas também 

com a necessidade de aproximação de um co-específico.  

 

Palavras–chave: Comunicação; Quelônios; Som; Embriões/Recém nascidos; 

Imaturos; Ontogenia  
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1. Introdução 

Comunicação é a base que estrutura e mantém coesas as sociedades 

animais. Interações como alimentação, acasalamento e proteção contra a 

predação entre os animais que integram uma sociedade são mediadas pela 

comunicação, que precisa ser ágil e eficaz (Bradbury e Vehrencamp, 1998). 

A comunicação acústica permite que emissor e receptor não sejam vistos, o 

sinal sonoro possuindo um grande potencial de alcance, flexibilidade, 

complexidade e especificidade (Laidler, 1984; Krebs e Davis, 1993; Bradbury 

e Vehrencamp, 1998).  

A comunicação acústica entre os répteis, com exceção do grupo dos 

crocodilianos (Britton, 2001; Vergne et al., 2007; 2009), foi pouco estudada 

por ser considerada uma classe relativamente silenciosa (Young, 2003; 

Pough et al., 2004). Porém, estudos com quelônios vêm demonstrando que a 

comunicação acústica possui um importante papel na troca de informação 

deste grupo (Galeotti et al., 2005a; Giles et al., 2009; Ferrara et al., 2011). 

Atualmente sabe-se que algumas espécies de quelônios possuem um 

complexo repertório vocal e que se comunicam tanto no ar como na água 

(Giles et al., 2009). Entretanto, pouco se conhece sobre as mudanças que 

ocorrem no padrão vocal do grupo ao longo do seu desenvolvimento. Sabe-

se apenas que existem diferenças no padrão vocal entre adultos, imaturos e 

filhotes das espécies Chelonoidis radiata, Chelodina oblonga e Podocnemis 

expansa (Auffenberg 1978; Giles et al., 2009; Capítulo 1). Neste sentido, 

buscou-se verificar se ocorre uma mudança no comportamento vocal da P. 

expansa no seu primeiro ano de vida a partir de quatro parâmetros, 

frequência de vocalização (Hz), duração, repertório vocal e contexto de 

vocalização. 

 

2. Material e Método 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado em na Reserva Biológica do rio Trombetas – 

Rebio Trombetas (Fig. 1), cujo a área é de 385.000 ha e localiza-se na 

margem esquerda do rio Trombetas (00°50’ a 01°50’ de latitude sul e 56°17’ 

S 57°00’ W), um tributário do rio Amazonas (Ibama, 2005), localizado no 
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município de Oriximiná, PA. O Trombetas, é um rio de águas claras com os 

dois períodos do ano bem marcados, o da cheia, de março a agosto, e o da 

seca, de setembro a fevereiro (Goulding et al., 2003). Sua extensão é de 800 

km, sendo 260 km navegáveis. Essa área do rio é utilizada para transporte de 

cargas e passageiros até a cidade de Oriximiná e a localidade de Porto 

Trombetas. No trecho à montante de Porto Trombetas estão localizados os 

tabuleiros das tartarugas e as comunidades dos ribeirinhos quilombolas até a 

cachoeira da Porteira (Ibama, 2005), onde foi realizado o estudo. 

 

 
Figura 1. Área de estudo, Base tabuleiro, na Rebio Trombetas 

 

2.2. Coleta de dados acústicos 

 As gravações dos filhotes e imaturos de P. expansa ocorreram entre 

novembro de 2009 e janeiro de 2011, em dois contextos de gravação, água e 

ar. Entre os filhotes as gravações do contexto ar foram divididas em três 

categorias, ovo, ninho e superfície. Neste estudo todos os animais gravados 

a partir de quatro dias antes da eclosão do ovo, até um mês de vida foram 

considerados arbitrariamente como embrião/recém nascido e os indivíduos 

gravados com seis e 12 meses foram considerados imaturos. 
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2.2.1. Equipamento para gravação do som 

Para todas as gravações do som foi utilizado um gravador digital 

Fostex FR-2 ajustado para uma taxa amostral de 48 kHz e um tamanho 

amostral de 24 bit para se obter uma melhor amostragem do som. A 

depender do contexto, o gravador foi conectado a um microfone ou hidrofone.  

Nas gravações do contexto água o gravador foi ligado a um hidrofone 

Reson (TC4043) omnidirecional, com frequência resposta de 2 Hz – 100 kHz 

± 3 dB.  

Nas gravações na categoria superfície, o gravador foi ligado um 

microfone Sennheiser K6 unidirecional, acoplado a um módulo Sennheiser 

ME-66, com frequência de resposta de 40 Hz – 20 kHz ± 2.5 dB e protegido 

por um windscreen, Shennheiser (ME66). Nas gravações nas categorias ovo 

e ninho o gravador foi ligado a um microfone Earthworks (M30) 

omnidirecional, com frequência resposta de 5 Hz – 30 kHz + 1/-3 dB.   

 

 As gravações foram monitoradas com um fone de ouvido Sony MDR-

7506 e o nível de gravação foi estabelecido manualmente para maximizar a 

razão sinal / ruído e prevenir distorções por excesso de ganho, conhecidas 

como “clipping”. 

No início de todas as gravações um protocolo de informações era 

preenchido (local, contexto, classe etária, aparelhagem utilizada, hora da 

gravação) e o registro dos sinais foram anotados ao longo da gravação no 

instante de tempo em eram emitidos. Durante as gravações foi priorizada a 

qualidade da gravação ao invés da quantidade. A boa gravação implica num 

valor alto para razão sinal / ruído, e consequentemente na facilidade de 

distinção das notas.   

 

2.2.2. Imaturos 

No ano de 2009, 1000 filhotes foram coletados nos tabuleiros de 

desova e mantidos em dois tanques de concreto (2 x 1.5 x 1 m – 500 

indivíduos em cada um) por um ano. As gravações destes indivíduos foram 

realizadas após seis e 12 meses. 

Os imaturos foram gravados nos tanques, nos contextos ar e água em 

13 sessões, com duas horas de gravação cada uma. Os horários de 
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gravação ocorreram entre as 5:00 e 23:00 h. Durante as gravações do 

contexto ar, o microfone era posicionado cerca de 15 cm acima do nível da 

água para que captasse o som quando as tartarugas emergissem. 

 

2.2.3. Embrião/Recém nascido 

Contexto ar 

As gravações do contexto ar foram divididas em três categorias: ovo; 

ninho e superfície. 

 Para a gravação das categorias ninho e ovo, as covas de P. expansa 

foram marcadas com estacas no dia seguinte à postura e após 40 dias de 

incubação, os ninhos eram abertos para que o microfone fosse posicionado 

cerca de 15 cm de distância dos ovos/recém nascidos. O período de 

incubação da P. expansa varia de 36 a 75 dias dependendo do local da 

postura (Ferreira Junior e Castro, 2003). 

Para as gravações da categoria ovo foram consideradas as gravações 

em que todos os ovos estavam inteiros, e para as gravações da categoria 

ninho foram consideradas as gravações com ovos rachados e / ou com 

filhotes aparentes.  

Entre os 40 ninhos amostrados nas categorias ovo e ninho, o número 

médio ovos ou filhotes foi de 52 (min. = 7, max. = 101) indivíduos por ninho. 

Cada sessão de gravação durou 30 m e os horários de gravação destas 

categorias, ocorreram entre 6:00 – 9:00 e 17:00 – 21:00 h. Entre as 9:00 e 

17:00 h não foi possível gravar os indivíduos nestas categorias, pois a alta 

temperatura do dia, no momento de abertura do ninho poderia levar os 

filhotes a um processo de desidratação ou até mesmo à morte. 

 

Para as gravações da categoria superfície, as tartarugas nascidas nos 

tabuleiros de desova do Jacaré e Farias à medida que nasciam, eram 

levadas para um tanque de concreto (2 x 1.5 x 1 m) onde permaneceram por 

cerca de um mês até serem soltas na natureza. O número de recém nascidos 

amostrados entre as 20 sessões foi em média de 1000 (min. = 10, max. = 

13000) indivíduos. Cada sessão de gravação teve duas horas de duração. Os 

horários de gravação ocorreram entre as 5:00 e 23:00 h. Para as gravações 



 61 

desta categoria o microfone era posicionado cerca de 15 cm acima do nível 

da água para que captasse o som das tartarugas quando emergissem. 

 

Contexto água 

 As gravações do contexto água seguiram as mesmas premissas das 

gravações da categoria superfície.  

 

2.3. Análise espectral 

Para análise das gravações foi utilizado o software Raven Pro 1.3 

(Cornell Lab of Ornithology) com os seguintes parâmetros espectrográficos: 

window type: Hamming; window size: 512 samples. Para cada gravação, foi 

criada uma representação visual (áudio-espectrograma). As variáveis 

medidas (frequência mínima, frequência alta, frequência máxima, frequência 

de maior energia) em cada amostra de som estão apresentadas na tabela 1. 

Apenas os sons de boa qualidade (A e B) foram usados para as medidas da 

análise sonofonográfica 

 

A- boa razão sinal ruído, sem interferência de outros sons na banda de 

frequência relevante (pode ser usado como referencia do repertório para 

fazer medidas). 

B- razão sinal ruído ruim, sem interferência de outros sons na banda de 

frequência (medidas) 

C- boa razão sinal ruído com interferência de outros sons na banda de 

frequência relevante pode ser usado para fazer as medidas de duração, as 

medidas de frequência só foram feitas nesta qualidade quando o som não 

apresentou qualidade A ou B. 

D- razão sinal ruído ruim com interferência de outros sons na banda de 

frequência relevante (somente relevante para análise de taxa (frequência do 

som, número/tempo). 

 

2.4. Análise dos dados 

Para a análise de dados foi utilizado o programa estatístico Systat 12. 

Os parâmetros sonoros de vocalização utilizados como variável resposta 
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foram frequência mínima, frequência máxima, duração do sinal, frequência de 

maior energia e quando possível a frequência fundamental. 

 

Para verificar se houve uma diferença da frequência de vocalização 

entre as classes etárias, foi feita uma análise de variância (ANOVA) da 

diferença da frequência de maior energia entre subadultos e filhotes, 

incluindo todos os contextos de gravação e tipos de som. 

 

Para verificar se houve diferença na frequência de maior energia entre 

de cada tipo de som, classe etária e os contextos, a depender da natureza 

dos dados e do cumprimento das premissas das análises, foi realizado um 

teste T ou uma análise de variância (ANOVA). Nas ANOVAS com mais que 

duas categorias, foi realizado um teste post hoc de Tukey para comparar as 

categorias aos pares.  

 

Análise de covariância (ANCOVA) foi realizada para verificar se o 

contexto e o número de indivíduos afetam a taxa de vocalização (número de 

sons / minuto) dos filhotes. As variáveis continuas deste modelo foram 

logaritmizadas [log (x + 1)] para que a relação entre elas fosse linearizada.  

 

Foi feito um teste T para verificar se a taxa de vocalização (número de 

vocalização por indivíduo) varia de acordo com o tempo de nascimento. 

 

3. Resultados 

 Os resultados apontam que existem diferenças no comportamento 

vocal do primeiro ano de vida da P. expansa. A frequência de maior energia 

de vocalização nos filhotes foi mais aguda do que nos subadultos (N = 1096; 

F = 22.63; R = 0.14; p < 0.001) (Fig. 2) . A frequência de vocalização dos 

filhotes, variou de 36.8 a 4500 Hz e a dos subadultos variou de 57.6 a 1687.5 

Hz. Não houve diferença significativa na duração da vocalização entre os 

embrião/recém nascidos e imaturos (N = 1096; F = 4.63; R = 0.06; p > 0.03). 
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Figura 2. Diferença da frequência de maior energia entre embrião/recém nascidos e imaturos 

de Podocnemis expansa. 

 

3.1. Repertório vocal  

 Em 52 h de gravações foram detectados 1761 sinais que foram 

classificados em oito tipos de som de acordo com suas características aurais 

e espectrais (tabelas 1 e 2 e figura 3).  
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Figura 3. Oscilograma e espectrograma dos sons do repertório vocal de embrião / recém 

nascidos e imaturos de Podocnemis expansa.  I, IIa, IIIa, IV, V, VI e VII – som dos filhotes; 

IIb, IIIb, Vb, VIII – som dos adultos. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva dos parâmetros acústicos de cada tipo de som produzido por 
embriões/ recém nascidos de Podocnemis expansa. FFT 512 
 
Tipo Contexto Freq. mín. (Hz) 

Média ±±±± SD 
Freq. alta (Hz) 
Média ±±±± SD 

Duração (s) 
Média±±±±SD 

Freq. > energia (Hz) 
Média ±±±± SD 

Harmônicos Pontos 
de Inflexão 

I O, N, Ar 763.48 ± 397.41 1757.35 ± 868.52 0.051 ± 0.04 1055.36 ± 594.8 1 0 

II O, N,Ar,A 606.54 ± 364.88 5342.10 ± 3803.71 0.05 ± 0.03 1122.5 ± 595.83 - - 

III O,N,Ar,A 658.76 ± 364.45 2214.62 ± 1993.93 0.05 ± 0.04 964.26 ± 443.92 1 - >20 1 - 6 

IV O,N,Ar 97.09 ± 45.30 559.18 ± 199.06 0.16 ± 0.11 203.13 ± 50.28 - - 

V O,N,Ar,A 422.54 ± 365.78 4159.88 ± 4483.31 0.09 ± 0.06 1159.71 ± 1027.35 - - 

VI N,Ar,A 601.62 ± 359.47 4708.66 ± 4539.22 0.07 ± 0.05 1281.84 ± 733.84 1- >20 0 -  > 20 

VII N, Ar 317.25 ± 288.31 11581.37 ± 8108.36 0.18 ± 0.13 1041.67 ± 915.67 2 - >20 2 - >20 

O = ovo; N = ninho; Ar = ar; A = água 
 

 

Tabela 2. Estatística descritiva dos parâmetros acústicos de cada tipo de som produzido por 
imaturos de Podocnemis expansa. FFT 512 
 
Tipo Contexto Freq. mín. (Hz) 

Média ±±±± SD 
Freq. alta (Hz) 
Média ±±±± SD 

Duração (s) 
Média±±±±SD 

Freq. > energia (Hz) 
Média ±±±± SD 

Harmônicos Pontos 
de Inflexão 

II A 233,65 ± 107,19 3615,04 ± 1848,97 0,05 ± 0,03 375,04 ± 220,97 - - 

III Ar,A 686,63 ± 43,79 1467,88 ± 1057,51 0,04 ± 0,02 846,74 ± 370,04 1 - >20 1 - 6 

V A 82,83 ± 43,70 5628,44 ± 147,10 0,04 ± 0,01 125,03 ± 54,09 - - 

VIII A 317.25 ± 288.31 11581.37 ± 8108.36 0.18 ± 0.13 1041.67 ± 915.67 2 - >20 2 - >20 

O = ovo; N = ninho; Ar = ar; A = água 
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Tipo II (N = 399) - A frequência de maior energia dos imaturos (187.5 – 

937.5) foi mais grave auralmente quando comparada com a dos 

embrião/recém nascidos (187.5 a 3562.5 Hz).  

 

Tipo III (N = 1082) - Afrequência de maior energia foi significativamente mais 

aguda nos embrião/recém nascidos do que nos imaturos N = 707; F = 5,66; p 

< 0.003. (Fig. 4). 

A frequência fundamental dos embrião/recém nascidos variou de 

187.5 a 2531.2 Hz e a dos imaturos de 281,2 – 1875 Hz. O número de séries 

harmônicas entre embrião/recém nascidos variou de 1 – 20.  

Nos filhotes houve diferença significativa entre a frequência de maior 

energia dos contextos água e ar (ninho, ovo, superfície) (N = 734; F = 24.384; 

p < 0.001). Apenas as categorias ninho e ovo não apresentaram uma 

diferença significativa entre si (p = 0.202). Ocorreu um padrão decrescente na 

frequência (Hz) dos contextos e categorias na ordem água, superfície, ninho 

e ovo (Fig. 5).  

Nos imaturos, não houve diferença significativa entre os contextos 

água (média = 813,41 Hz ± 282,39) e ar (média 902,61 Hz ± 417,27), sendo 

N= 85; F = 1,10; p = 0,29. 

 

 

 

Figura 4. Diferença das variâncias da frequência de maior energia entre embrião/recém 

nascidos e imaturos de Podocnemis expansa no som tipo III 
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Figura 5. Diferença das variâncias da frequência de maior energia nos contextos água, ar e 

das categorias ninho, ovo e superfície para o som tipo III nos embrião/recém nascidos de 

Podocnemis expansa. 

 

Tipo IV (N = 62) - Não houve diferença significativa na frequência de maior 

energia entre as categorias superfície, ninho e ovo (N = 60; F = 1.47; p = 

0,121). A duração média deste som no ninho (0.106 s) foi mais longa do que 

na superfície (0.071 s) e ovo (0.064 s).  

 

Tipo V (N= 42) - Entre os filhotes, não houve diferença significativa na 

frequência de maior energia entre os contextos e categorias (ovo, ninho, 

superfície) (N = 29; F = 1.211; p = 0.325). 

 

Tipo VI. (N = 88) - Houve diferença significativa na frequência de maior 

energia entre o contexto água e as categorias superfície e ninho (N = 69; F = 

4.654; p = 0.013), sendo que apenas os contextos ar e ninho tiveram 

diferença significativa entre si (p = 0.018) (Figura 6).  
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Figura 6. Diferença das variâncias da frequência de maior energia no contexto água e 

categorias superfície e ninho para o som tipo VI dos embrião/recém nascidos de Podocnemis 

expansa. 

 

Tipo VII (41) - Nos embriões/recém nascidos, não houve diferença 

significativa na frequência de maior energia entre as categorias, ovo, ninho e 

superfície (N = 18; F = 0.809; p = 0.382). 

 

3.3 Contexto de vocalização 

 O teste de covariância entre a densidade de embrião/recém nascido 

no tanque, mostrou que apenas o número de indivíduos afetou a taxa de 

vocalização (N = 1237; F = 13.62; p = 0.004) e não os contextos (F = 0.44; p 

= 0.725).  

 A diferença entre a frequência de maior energia dos embriões/recém 

nascidos foi significativa entre o contexto água e as categorias, superfície, 

ninho e ovo (N = 1237; F = 42.426; p < 0.001). Todos os contextos de 

gravação apresentaram diferença significativa entre si, como pode ser 

observado na figura 7.  
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Figura 7. Diferença das variâncias da frequência de maior energia dos embrião/recém 

nascidos de Podocnemis expansa entre os contexto água e categorias superfície, ninho e 

ovo. 

 

 Verificou-se que a frequência de maior energia dos embrião/recém 

nascidos no contexto água é significativamente mais aguda do que nos 

imaturos (N = 163; F = 45.27; R = 0.46; p < 0.001) no contexto água. A 

frequência de maior energia entre as classes etárias está representada na 

figura 8. 

 
Figura 8. Diferença das variâncias da frequência de maior energia embrião/recém nascidos e 

imaturos de Podocnemis expansa no contexto água. 
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A frequência de maior energia no contexto ar não variou entre as 

classes etárias (N = 928; F = 2.46; p> 0.11). E a taxa de vocalização entre os 

filhotes e subadultos não foi significaticava (N= 18; gl = 11; p = 0,31). 

 

4. Discussão 

A alteração do padrão vocal durante a ontogenia ocorre em 

praticamente todas as espécies devido aos processos de plasticidade vocal e 

crescimento (Janik e Slater, 2000). Os quelônios não são uma exceção no 

processo de mudança do padrão vocal, uma vez que já foram observadas 

diferenças vocais entre jovens e adultos de C. radiata e Chelodina oblonga 

(Auffenberg, 1978; Giles, 2005; Giles et al., 2009). Em nossos estudos 

notamos uma mudança no padrão vocal da P. expansa em três fases do seu 

desenvolvimento, embrião/nascimento, seis meses e 12 meses. Durante o 

estudo, ficou claro que tanto o repertório como a frequência de vocalização 

(Hz) e os contextos de vocalização sofreram mudanças com o 

desenvolvimento do indivíduo. 

 

4.1. Frequência de vocalização e duração  

A frequência de maior energia dos embriões/recém nascidos foi 

significativamente mais aguda do que nos imaturos. A diferença na 

frequência de vocalização pode estar indicando uma transição no repertório 

vocal em relação ao amadurecimento das tartarugas, já que com o passar da 

idade deve ocorrer um maior controle no processo de emissão de som. 

Mudanças no repertório vocal com o avanço da idade também foram 

observadas em outros grupos de animais como crocodilos, peixes-bois e 

morcegos (Garrick et al., 1982; Gelfand e McCracken, 1986; Dantas, 2009).  

 

4.2. Repertório vocal 

O repertório vocal dos imaturos se mostrou mais restrito do que o dos 

filhotes, uma vez que os embriões/recém nascidos apresentam não só uma 

maior diversidade de tipos de sons (possuem sete tipos de som enquanto os 

imaturos possuem cinco tipos), como também uma maior variação na 
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estrutura do sinal. Um repertório mais restrito para imaturos também foi 

observado em crocodilianos (Vergne et al., 2009). 

A maior diversidade quanto aos tipos de som e a variação da estrutura 

acústica entre os embriões/recém nascidos pode estar relacionada com a 

maior necessidade de troca de informações e ou maior complexidade nas 

informações trocadas, uma vez que as vocalizações dos filhotes, 

especialmente nos primeiros dias de vida aparentemente são importantes 

para a sua sobrevivência.  

A presença dos sons tipo II, III, V e VIII no repertório vocal dos 

embriões/recém nascidos e imaturos de P. expansa, sugerem que no seu 

primeiro ano de vida a espécie seja sociável uma vez que estes tipos de som 

sugerem ter a função de socialização como foi descrito no capítulo 1. Além 

disso, os sons tipo II, III e VIII, também são descritos como contac calls, 

(sons com a função de socialização) em aves, crocodilianos e quelônios 

(Britton, 2001; Marler e Slabbekoorn, 2004; Giles et al., 2009; Vergne et al., 

2009). Em crocodilianos ainda, estes sons são usados para coesão e ou 

alerta a predadores (Vergne et al., 2009). Estes sons em P. expansa além de 

terem a função de reconhecimento intraespecífico pode também ser utilizado 

para coesão e alerta uma vez que um dos principais fatores que leva a 

coesão dos grupos é a proteção contra predadores (Krebs e Davis, 1983) e 

nos primeiros dias de vida, os filhotes estão bastante vulneráveis a 

predadores.   

 Os sons tipo I, IV e VII são sons com características estruturais 

diferentes das que foram encontradas nos imaturos, e com exceção do som 

tipo VII os outros dois tipos de som são específicos dos embrião/recém 

nascidos. Os sons encontrados nos embriões/recém nascidos, além de 

possuírem características estruturais mais complexas (som híbrido), possuem 

também sons de frequências bem mais baixas do que as encontradas no 

repertório vocal dos imaturos. O fato do som tipo VII não ocorrer nos imaturos 

e ocorrer em adultos e em embriões/recém nascidos pode ser por que este 

som seja exclusivo destas duas classes etárias ou ainda um som exclusivo 

entre fêmeas e recém nascidos. 

 A presença dos sons tipo VI e VIII no repertório vocal dos imaturos 

pode indicar uma fase de transição do repertório vocal entre as fases 
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embriões/recém nascidos e adulto, já que o som tipo VI apareceu uma vez 

entre os imaturos de seis meses. O som tipo VIII, ocorreu uma vez em 

indivíduos com seis meses e três vezes nos indivíduos com 12 meses. 

Infelizmente as gravações das tartarugas no seu primeiro ano de vida não 

ocorreram mês a mês para podermos verificar o exato momento da mudança 

do padrão dos sons utilizados no repertório vocal de P. expansa no seu 

primeiro ano de vida, entretanto os resultados sugerem que a partir dos seis 

meses o repertório vocal começa a sofrer mudanças. 

 

4.3. Contextos 

Os estudos com embriões/recém nascidos e imaturos de P. expansa 

revelaram que ambas as classes etárias vocalizam nos dois contextos de 

gravação, na água e no ar, assim como também foi observado no Capítulo 1 

em adultos e filhotes.  

 

4.3.1. Comparação dos contextos de gravação entre os embriões/recém 

nascidos 

Os diferentes contextos e categorias de gravação entre os 

embriões/recém nascidos apresentaram vocalizações de característica 

estrutural similar, embora haja uma diferença significativa da frequência de 

maior energia entre os contextos, onde numa escala gradual do menor para o 

maior, a frequência de maior energia da categoria ovo apresentou a 

frequência mais baixa (420.59 Hz) e o contexto água a frequência mais alta 

(1391.69.Hz).  

O fato dos embriões/recém nascidos vocalizarem numa frequência 

mais baixa ainda dentro do ovo, também foi observado em crocodilianos, 

onde os autores sugerem que este fato possa estar relacionado com a 

distribuição de energia do som, já que a casca do ovo funciona como um filtro 

para as ondas sonoras (Britton, 2001; Vergne et al., 2009). Provavelmente 

nos quelônios a casca do ovo pode estar também funcionando como um 

filtro. 

A diferença da frequência de maior energia da categoria ninho para os 

demais contextos de gravação (ovo, superfície e água), ocorreu 

provavelmente por que o ninho funciona como uma câmara acústica devido 
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ao formato em “bota” e da areia que o preenche. O contexto de gravação 

água e a categoria superfície, apresentaram a frequência de maior energia 

mais aguda do que nas gravações das categorias ovo e ninho. O fato dos 

embriões/recém nascidos apresentarem sons mais agudos nestes contextos 

pode estar relacionado com a necessidade de chamar atenção das fêmeas e 

dos irmãos, assim como foi observado em experimentos de playback com 

crocodilianos (Vergne e Mathevon, 2008; Vergne et al., 2009). Além disso, 

sons de frequências mais altas atenuam mais rapidamente evitando que o 

sinal seja detectado por predadores (Forest et al., 1993), uma vez que fora do 

ninho os filhotes se tornam mais vulneráveis, e também frequências mais 

altas torna mais fácil a localização da fonte sonora (Forest, 1994), facilitando 

assim o reconhecimento espécie - específico, entre filhotes e adultos.  

Não foi observada diferença significativa na taxa de vocalização entre 

os contextos e categorias de gravação dos filhotes embora em jacarés foi 

observado que o período mais intenso das vocalizações foram nos primeiros 

dias ou semanas após o nascimento (Campbell, 1973).  

 

4.3.2. Comparação dos contextos de gravação entre embrião/recém 

nascido e imaturos 

A frequência de maior energia de vocalização dos embriões/recém 

nascidos foi significativamente mais aguda do que nos imaturos no contexto 

água, enquanto que no contexto ar, não houve diferença na frequência de 

maior energia entre as classes etárias. O fato da frequência de maior energia 

dos embriões/recém nascidos ter sido mais aguda do que os imaturos no 

contexto água ocorreu provavelmente por que no momento em os filhotes 

chegam ao rio sons mais agudos devem ser mais vantajosos, uma vez que 

frequências mais altas atenuam mais rápido evitando que o sinal seja 

detectado por predadores, aumentando as chances do receptor localizar a 

fonte sonora (Forest, 1994) e também este tipo de som deve chamar mais 

atenção dos “irmãos” e fêmeas facilitando manter a proximidade a um co-

especifico e consequentemente diluindo a predação. A taxa de vocalização 

entre as classes etárias não foi significativa, apontando que com o avanço da 

idade o número de vocalizações não muda.  
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Durante este estudo ficou claro que no primeiro ano de vida da P. 

expansa, a frequência de vocalização, o repertório vocal e os contextos de 

vocalização sofrem mudanças com o desenvolvimento do indivíduo e que 

estas mudanças no comportamento vocal possam estar relacionadas com a 

necessidade da espécie de socializar aos seus co-específicos, uma vez que 

a P. expansa apresenta um comportamento social complexo durante o 

período de desova (Vanzoline, 1967; Alho e Pádua, 1982). 
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         Capítulo 3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Descrição anatômica e histológica do ouvido de filhotes de 

Podocnemis expansa 
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Resumo 

Entender como a sensibilidade auditiva e a morfologia do aparelho 

auditivo varia entre as espécies nos proporciona a chance de entender os 

fatores que afetam a audição e consequentemente a comunicação. Apesar 

do aparelho auditivo de muitas espécies de quelônios já ter sido descrito e a 

sensibilidade auditiva ter sido medida, quase nada se sabe sobre a 

morfologia do ouvido dos filhotes. Assim, este estudo teve como objetivo 

descrever a morfologia do ouvido de filhotes de Podocnemis expansa. Vinte 

cabeças de filhotes de P. expansa foram descalcificadas para análise 

anatômica e histológica das estruturas do ouvido médio e interno. Os 

resultados apontaram que os filhotes já nascem com o ouvido formado, 

sugerindo que a audição seja um importante sentido para a comunicação 

neste estágio do desenvolvimento. Apesar do ouvido já estar formado no 

nascimento dos filhotes, foi observado que algumas estruturas de tecido 

cartilaginoso ainda passavam por processo de ossificação endocondral. O 

ouvido interno, como nas demais espécies de vertebrados, está subdividido 

em dois sistemas, o vestibular e o auditivo. 

 

Palavras chave: Podocnemis expansa; morfologia; aparelho auditivo; filhotes; 

quelônios 
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1. Introdução 

A audição é uma importante janela sensorial para o mundo, e o acesso 

através desta janela varia entre as espécies devido a uma divergência 

evolutiva na anatomia do ouvido médio e interno dos vertebrados (Ketten, 

1997). Entender como a capacidade auditiva e a estrutura anatômica do 

ouvido variam entre as espécies nos proporciona a chance de entender os 

mecanismos que afetam a audição dos animais e, consequentemente, sua 

comunicação.  

A comunicação entre os animais em geral envolve visão, olfato, tato e 

audição (Halliday e Slater, 1983). Em quelônios, apesar da comunicação 

envolver três sentidos, visão, olfato (Kiester, 1977; Alho e Pádua, 1982; 

Galeotti et al., 2005) e audição (Campbell e Evans, 1972; McCormick, 1992; 

Galeotti et al., 2005a, Giles, 2005), durante muito anos o olfato e a visão 

foram considerados sentidos mais importantes para a comunicação do grupo 

(Kiester, 1977; Alho e Pádua, 1982; Galeotti et al., 2005a), pois acreditava-se 

que os quelônios não tinham sensibilidade auditiva (Pope, 1955).  

Hoje sabe-se que os quelônios possuem sensibilidade auditiva abaixo 

de 1000 Hz e que a audição é um importante sentido para a comunicação 

(Campbell e Evans, 1967; Wever, 1978), uma vez que os sinais sonoros 

começam a ser utilizados pelo grupo ainda dentro do ovo (Ferrara et al., 

2011). Apesar do aparelho auditivo ter sido descrito para inúmeras espécies 

de quelônios (Ridgway et al., 1969; Baird, 1970; Wever, 1978; Lenhardt et al., 

1985),quase nada se sabe sobre a morfologia do ouvido dos filhotes. 

Podocnemis expansa é uma espécie criticamente ameaçada segundo 

as recomendações do TFWTSG (Tortoise and Freshwater Turtles Specialist 

Group), (Dijk et al., 2011). Estudos que descrevam a morfologia do ouvido 

dos quelônios associados a sua sensibilidade auditiva, podem cooperar com 

os esforços para conservação da espécie uma vez que não se sabe como a 

poluição por sons antromórficos, que nos últimos anos vem aumentando, 

está afetando a comunicação das tartarugas e consequentemente o seu 

comportamento. 
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2. Material e Método 

2.1. Procedência do material analisado 

Os ouvidos de filhotes de P. expansa analisados foram provenientes 

de animais de criadouros comerciais e do rio Guaporé – RO. Os animais de 

origem do rio Guaporé foram tombados na Coleção de Anfíbios e Répteis do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.  

 

2.2. Dissecação e análise anatômica do ouvido 

Todo o processamento anatômico do ouvido foi realizado no 

Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia da Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM. Para a descrição anatômica foram analisadas 

10 cabeças de filhotes de P. expansa, com idade máxima de um mês de vida. 

De todos os filhotes utilizados foi feita a medida do comprimento curvilíneo da 

carapaça (CCC) em mm com o auxílio de um paquímetro.  

Para análise da disposição e morfologia do ouvido, primeiramente as 

cabeças passaram por um processo de descalcificação através da 

metodologia do descalcificador Morse (45% de ácido fórmico, 20% de citrato 

de sódio) (Morse, 1945) durante cinco dias. Após o processo de 

descalcificação, o material foi lavado em água corrente para retirada do 

excesso da solução e posteriormente serrado ao meio (planos sagital e 

transversal) para permitir o acesso às estruturas do ouvido por diferentes 

ângulos.  

Durante toda a dissecção, foi utilizado um microscópio estereoscópico 

Leica para auxiliar na visualização das estruturas do ouvido médio e interno. 

Imagens fotográficas e desenhos foram realizados ao longo de todo processo 

para auxiliar na descrição das estruturas. 

A espessura da membrana timpânica foi medida a partir de uma foto, 

com o auxílio do programa ImageJ, um software livre.  

 

2.3. Procedimentos histológicos 

Todo o processamento e análise histológica do ouvido foram 

realizados no Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia da 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Para as análises histológicas, 
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foram utilizadas outras 10 cabeças de filhotes de P. expansa, com idade 

máxima de um mês de vida.  

Para o preparo das lâminas histológicas, o ouvido médio e interno dos 

filhotes foram fixados em solução aquosa de formaldeído a 10% tamponado 

com fosfato de sódio 0,1M, pH 7,4 a 4oC, em seguida lavado em água 

corrente para retirada do excesso do fixador e então submetido às técnicas 

histológicas padrão (desidratação, diafanização e inclusão em parafina) 

(Maia, 1979) (anexo 1). Em cada bloco foram realizados cortes de 5 µm em 

um micrótomo manual (slee Cut 4255). As lâminas foram submetidas a um 

processo de coloração por Hematoxilina-Eosina - HE (Maia, 1979) (anexo 2). 

Após a coloração foi realizada a montagem definitiva das lâminas utilizando 

bálsamo do canadá interface entre lâmina e lamínula. As lâminas 

confeccionadas foram observadas no microscópio de luz (Leica DM 500).  

 
3. Resultados 

3.1. Anatomia do ouvido de filhotes de Podocnemis expansa 

O ouvido de P. expansa é um órgão par localizado na região 

posterolateral da cabeça, um em cada lado, logo acima e atrás da articulação 

da mandíbula. Em vista lateral, a localização do ouvido é bem marcada pela 

presença da membrana timpânica, um disco de pele facilmente distinto da 

pele que recobre o restante da cabeça (Fig. 1).  

 

 
Figura 1: Localização do ouvido em vista lateral de um filhote de Podocnemis expansa. A 

localização do ouvido é marcada pela presença da membrana timpânica. Aumento: 8x. 

 
Cada ouvido consiste em escavações nos ossos do crânio, que estão 

divididas em duas partes morfologicamente distintas: o ouvido médio e o 

ouvido interno, não havendo ouvido externo (Fig. 2). O ouvido médio consiste 
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na cavidade timpânica, um amplo espaço escavado nos ossos do crânio, 

revestido pela membrana timpânica, cujas paredes são formadas em sua 

maior parte pelo osso quadrado (Fig. 3). Internamente ao ouvido médio, 

existe um segundo conjunto de cavidades, o chamado labirinto ósseo que 

contém os elementos do ouvido interno e cujo revestimento delicado, a 

cápsula ótica, situa-se as margens do sistema nervoso central.  

 
Figura 2: Localização do ouvido médio (O. M.) e ouvido interno (O. I.) em um filhote de 

Podocnemis expansa. Aumento:  4X e 16x respectivamente. 

 

 
Figura 3. Desenho esquemático dos ossos do crânio, que revestem o ouvido de Podocnemis 

expansa. (A) vista dorsal; (B) vista lateral direita; ES – osso esquamosal; Qu – osso 

quadrado; Qj – osso quadrado jugal. Desenho adaptado de Vieira (2008). 

 

3.2. Anatomia e histologia dos elementos do ouvido médio 

O ouvido médio consiste na cavidade timpânica, que internamente é 

um espaço amplo e irregular, escavado no osso quadrado e que estende-se 

tanto para a região anterior da cabeça (cavidade timpânica lateral), que é 

maior e mais profunda, quanto para a região posterior (recesso medial da 

cavidade timpânica), onde é mais estreita e superficial (Fig. 4a,b). 

Externamente a cavidade timpânica é coberta pela membrana timpânica. 
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Figura 4. Vista lateral da cabeça de um filhote de Podocnemis expansa com a membrana 

timpânica removida (a). A seta maior, mostrando a cavidade timpânica e seta menor, mostra 

a haste da columela do ouvido médio (b). Aumento: 8x e 16x respectivamente. 

 

As paredes laterais e o assoalho da cavidade timpânica são revestidos 

por uma peça de cartilagem delimitada por uma fina camada de tecido ósseo. 

Na maior parte desta peça observa-se um o processo de ossificação 

endocondral resultando na formação do osso esponjoso. Este tipo de 

ossificação consiste essencialmente em dois processos: 1) a cartilagem 

hialina sofre modificações, havendo hipertrofia dos condrócitos, redução da 

matriz cartilaginosa, a sua mineralização e a morte dos condrócitos; 2) 

invasão dos capilares vindos do tecido conjuntivo adjacente. Essas células 

diferenciam-se em osteoblastos, que se depositarão na matriz óssea sobre 

os tabiques de cartilagem. No assoalho ainda, observa-se uma fissura 

(processo vertical) que limita as duas regiões da cavidade timpânica e de 

onde parte uma membrana que parece dar sustentação a haste da columela 

(Fig. 5). Toda a cavidade timpânica é preenchida por um fluido viscoso, 

denominado de perilinfa. 

 

Figura 5. Membrana que sustenta a haste da columela na cavidade interna do ouvido médio 

de um filhote de Podocnemis expansa. Aumento: 13x. 
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 A membrana timpânica é um disco de pele fina que recobre uma leve 

depressão na lateral da cabeça, cujas as margens estão conectadas aos 

ossos do crânio (quadrado, quadrado jugal e esquamosal). A membrana 

timpânica é formada pela epiderme e a derme (Fig. 6). A epiderme é formada 

por um epitélio pavimentoso estratificado que é constituído por três a quatro 

camadas de queratinócitos. Neste epitélio as células mais superficiais são 

pavimentosas e recobertas por uma fina camada de queratina enquanto que 

as células mais basais estão em maior quantidade, são cúbicas e repousam 

sobre uma delgada lâmina própria. A derme é constituída por uma espessa 

camada de tecido conjuntivo denso, onde fibras colágenas espessas 

predominam. No intermédio desta camada de tecido conjuntivo denso, existe 

uma faixa de tecido conjuntivo frouxo onde observa-se a presença de vasos 

sanguíneos. A espessura média da membrana timpânica dos filhotes foi de 

0.1 mm.  

 

 
Figura 6. Fotomicrografia do corte histológico do ouvido médio de um filhote de Podocnemis 

expansa. (M. T.) membrana timpânica; (E) placa extracolumelar; (O.M.) ouvido médio. 

Aumento: 40x. 

 

Feixes de fibras colágenas mais espessas foram encontrados nas 

extremidades da membrana timpânica e nas regiões de ancoragem em peças 

de cartilagem em processo de ossificação. Abaixo da derme há uma camada 

simples de células pavimentosas que fazem o revestimento de toda a 

cavidade timpânica. 
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Abaixo da membrana timpânica há um espesso anel fibroso que dá 

suporte a um disco de tecido de cartilagem hialina, a placa extracolumelar, 

onde na região central delicadamente conecta-se a membrana timpânica 

através fibras finas e na região marginal conecta-se fortemente a membrana 

timpânica através de um ligamento de tecido conjuntivo fibroso (Fig. 7).  

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista lateral esquerda da cabeça de um filhote de Podocnemis expansa. Membrana 

timpânica removida para mostrar o espesso anel fibroso (seta) que dá suporte ao disco 

extracolumelar. Aumento: 16x. 

 
A partir da placa extracolumelar se projeta uma haste (Fig. 8) de 

formato tubular que nos filhotes é formada por cartilagem hialina e delimitada 

por um tecido conjuntivo (Fig. 9). Esta haste passa pelo processo vertical da 

cavidade timpânica em direção ao ouvido interno onde se expande como um 

funil achatado no recesso pericapsular antes de se inserir na janela oval da 

cápsula ótica (do ouvido interno). Quando esta haste se expande ela recebe 

o nome de columela.  

Feixes de fibras partem da columela e ligam-se diretamente à lagena. 

Histologicamente, a columela é formada de cartilagem hialina, frouxamente 

conectada as paredes do recesso pericapsular, por um tecido conjuntivo 

trabecular.  

Quando a membrana timpânica é tocada, a columela se movimenta 

rapidamente para dentro e fora da janela oval. 
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Figura 8. Columela se projetando em direção ao recesso pericapsular, a partir da placa 

extracolumelar do ouvido médio. de um filhote de Podocnemis expansa. (O M) ouvido médio; 

(M T) membrana timpânica; (E) placa extracolumelar; (C) columela; (O I) ouvido interno. 

Aumento: 20x. 

 

 

Figura 9. Fotomicrografia do corte histológico do ouvido médio de um filhote de Podocnemis 

expansa. (M T) membrana timpânica; (E) placa extracolumelar; (C) columela. Aumento: 100x 

e 400x respectivamente. 

 

3.3. Anatomia do ouvido interno 

 O ouvido interno é um conjunto de cavidades e canais que são 

chamados de labirinto ósseo. O labirinto ósseo é recoberto pela cápsula ótica 

externamente e internamente contém o labirinto membranoso (Fig. 10).  

 
Figura 10. Ouvido interno (área pontilhada) de um filhote de Podocnemis expansa. (C O) 

cápsula ótica. Aumento: 16x. 
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A cápsula ótica reveste todo ouvido interno, e entre a região central da 

cápsula ótica e a região da lagena, o revestimento se torna mais delicado, 

parecendo ser menos calcificado devido à transparência do tecido. A maior 

parte da cápsula ótica possui tecido de cartilagem hialina, delimitada por uma 

fina camada de tecido ósseo. 

O labirinto ósseo consiste numa cavidade central de forma irregular 

circundada por um complexo de cavidades menores na forma de câmaras e 

canais que desembocam em espaços maiores chamados de ampulas (Fig. 

11). Todo o labirinto ósseo é preenchido por perilinfa e delimitado por peças 

de cartilagem hialina em processo de ossificação.  

 No assoalho da cavidade central do labirinto ósseo, existe ainda uma 

região denominada de assoalho da lagena, revestida por uma membrana 

denominada de labirinto membranoso.  

 

 
Figura 11. Labirinto ósseo de um filhote de Podocnemis expansa. (O I) ouvido interno; (C C) 

cavidade central do labirinto ósseo; (C) câmara; (A) assoalho da lagena. Aumento: 13x em 

todas as fotos. 

 

O labirinto membranoso é um sistema fechado com espaços 

delimitados por uma membrana e preenchidos por endolinfa, com forma de 

tubos ou sacos, que se moldam à anatomia do labirinto ósseo. Portanto, o 

labirinto membranoso é formado por três tubos, denominados canais 

semicirculares (o lateral, o anterior e o posterior) (Fig. 12 e 13), que estão 

associados às regiões saculares denominadas de câmaras, duas das quais 

são denominadas de câmara sacular e câmara utricular devido à presença 

dos otólitos (sacular e utricular respectivamente) e uma câmara sem otólito 

que denominamos de câmara inferior direita. Os canais semicirculares 
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partem em sentidos opostos da região central do labirinto membranoso, 

denominada de cruz (Fig. 14). O canal anterior se estende até a câmara 

utricular situada na porção superior a esquerda da cavidade central do 

labirinto ósseo, o canal posterior se estende até a câmara inferior do lado 

direito do labirinto ósseo e o canal lateral segue um trajeto perpendicular 

onde se comunica com as duas câmaras, a câmara utricular e câmara do 

lado direito inferior do labirinto membranoso. Na região central do saco 

membranoso existe a maior das câmaras, a sacular. Esta câmara possui um 

divertículo que esta situada no assoalho da cavidade central, dentro deste 

divertículo encontra-se um terceiro otólito denominado de otólito lagenar. 

Todos os otólitos possuem morfologia e tamanho diferente entre si (Fig. 15). 

O formato dos canais semicirculares e da região ampular influencia no 

contorno externo da cápsula ótica. 

 

 
Figura 12. Vista ventral e dorsal dos canais semicirculares de Podocnemis expansa; (C) cruz; 

(L) canal lateral; (P) canal posterior; (A) canal anterior. Na região central dos canais é 

possível observar o ponto de encontro eles denominado de cruz. Aumento: 13x. 

 

 

 

 
Figura 13. Vista dorsal dos canais semicirculares de Podocnemis expansa; (c) cruz; (L) canal 

lateral; (P) canal posterior; (A) canal anterior. Aumento: 13x. 
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Figura 14. Corte medial da cabeça de um filhote de Podocnemis expansa para mostrar os 

canais semicirculares e o divertículo da lagena dentro do ouvido interno. (C) cruz; (P) canal 

posterior; (l) canal lateral; (A) canal anterior; (D) divertículo da lagena. Aumento: 13x.  

 

 

 
Figura 15. Vista dorsal (A) e ventral (B) dos otólitos de Podocnemis expansa. (S) otólito 

sacular; (U) otólito utricular; (L) otólito lagenar. Aumento: 20x em todas as fotos. 

 

3.3.1. Histologia do ouvido interno 

 Assim como ocorre na cavidade timpânica, as estruturas do ouvido 

interno também são revestidas por peças de cartilagem delimitadas por 

tecido ósseo (Fig. 16). 

 

 



 87 

 
Figura 16. Fotomicrografia da cavidade do ouvido interno de um filhote de Podocnemis 

expansa, revestida por peças de cartilagem delimitadas por tecido ósseo. (O M) ouvido 

médio; (M T) membrana timpânica; (O I) ouvido interno; (T O) tecido ósseo; (T C) cartilagem 

hialina; (C) câmaras ou canais do labirinto ósseo. Aumento: 40x. 

 

O labirinto membranoso é formado pelos canais semicirculares e 

câmaras que consistem de uma malha delicada de tecido conjuntivo frouxo 

conectada às paredes do labirinto ósseo. Este tecido conjuntivo frouxo dá 

suporte às células semelhantes a fibroblastos e vasos sanguíneos de 

pequeno calibre, identificados devido à presença de hemácias. Em todo o 

labirinto membranoso essa malha de tecido conjuntivo é revestida por um 

epitélio cujas características variam dependendo da região do labirinto 

membranoso (Fig. 17).  

Os canais semicirculares são revestidos por epitélio pavimentoso 

simples onde nenhum tipo de especialização celular foi observada (Fig. 18). 

No tecido conjuntivo que suporta este epitélio, não foram observadas fibras 

nervosas. Na câmara sacular, na região da lagena, uma transição no epitélio 

de revestimento foi observada, variando de epitélio pavimentoso simples, 

com função de revestimento, a um epitélio com característica de epitélio 

sensorial devido a presença de cílios e papilas.  
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Figura 17. Fotomicrografia do ouvido interno de Podocnemis expansa – transição do epitélio 

do labirinto membranoso. (A) epitélio estratificado ciliado (B) epitélio cilíndrico simples com 

prolongamentos; (C) epitélio cilíndrico estratificado com prolongamentos; (D) epitélio 

cilíndrico simples vacuolizado; (E) transição de epitélio cilíndrico simples para pavimentoso 

simples; (F) epitélio pavimentoso simples. (Aumento: 100x e zoom de 4x em todas as fotos)  

 

 

Figura 18. Fotomicrografia do canal semicircular revestido por um epitélio pavimentoso 

simples (seta), passando por dentro de uma das câmaras do ouvido interno de um filhote de 

Podocnemis expansa. Aumento: 100x. 
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4. Discussão 

Esta descrição da anatomia do ouvido de filhotes de P. expansa 

concorda com descrições encontradas na literatura para várias espécies de 

quelônios (Wever e Vernon, 1956; Ridgway et al., 1969; Baird, 1970; Wever, 

1978; Lenhardt et al., 1985), embora observações histológicas indiquem 

algumas particularidades.  

 

4.1. Ouvido médio  

A cavidade do ouvido médio dos quelônios é descrita como uma 

cavidade óssea preenchida por ar (Baird, 1970; Wever, 1978; Hetherington, 

2008), embora na cavidade do ouvido médio de filhotes de P. expansa 

encontramos uma cavidade revestida de cartilagem hialina e por tecido 

ósseo, e a presença de um líquido que sugere tratar-se de perilinfa, já que 

este fluido circula por toda a cavidade do ouvido. 

O ouvido dos quelônios possui uma espessa membrana timpânica 

quando comparada com a de outros vertebrados (Baird, 1970; Wever, 1978; 

Lenhardt et al., 1985; Hetherington, 2008) supostamente afetando a audição 

destes animais em diferentes ambientes (água e ar). Wever (1978) sugere 

que a membrana timpânica no ar parece não ser tão eficiente como na água, 

uma vez que esta reduz a sensibilidade auditiva no ar devido à impedância.  

A membrana timpânica dos filhotes de P. expansa mediu em média 

0.1 mm de espessura e histologicamente foi considerada fina quando 

comparada a outras classes de animais que possuem mais queratina sobre a 

epiderme. A emissão de sinais sonoros e o comportamento social da espécie 

ocorrem tanto dentro quanto fora da água (migração, assoalhamento e 

desova em grupo), sugerindo que a espessura da membrana timpânica de P. 

expansa não limita sua audição entre ambientes diferentes. Estudos 

eletrofisiológicos em quelônios demonstram que, fora da água, estes animais 

possuem boas respostas fisiológicas ao som (Hethrington, 2008). 

Entre tartarugas marinhas e cetáceos, foi observada uma espessa 

camada de tecido adiposo na membrana timpânica (Ridgway et al., 1969; 

Lenhardt et al., 1985; Ketten et al., 1999). Em P. expansa não foi observado 

tecido adiposo na membrana timpânica, mas células adiposas foram 
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observadas nas cavidades dos ossos que delimitam a cavidade timpânica 

dos filhotes.  

Lenhardt et al. (1985) acreditam que a porção de tecido adiposo na 

membrana timpânica empurre o ar para fora da cavidade timpânica no 

momento em que o animal mergulha, embora Ketten et al. (1999) acreditam 

que a camada de tecido adiposo em cetáceos possa diminuir a impedância 

do canal para a condução do som no ouvido interno. O fato de P. expansa 

não possuir células adiposas na membrana timpânica, e sim nas cavidades 

dos ossos que delimitam a cavidade timpânica, também pode estar 

relacionado com a impedância, como foi sugerido em cetáceos, porém para a 

compreensão da função destas células adiposas nas cavidades dos ossos 

que delimitam cavidade timpânica de P. expansa precisam ser realizados 

mais estudos. 

Apesar de a columela ser descrita como uma estrutura óssea em 

várias espécies de tartarugas de água-doce e três espécies de tartarugas 

marinhas (Ridgway et al., 1969; Wever, 1978; Lenhardt et al., 1985), em 

filhotes de P. expansa, a columela é uma estrutura de cartilagem hialina 

revestida de tecido conjuntivo. Isto pode ser devido à idade dos exemplares, 

pois nas lâminas histológicas muitas vezes é possível observar um processo 

de ossificação endocondral. Mais estudos com adultos precisam ser 

realizados para confirmar se esta cartilagem realmente sofre ou não um 

processo de ossificação completo, como nas demais espécies de quelônios. 

Wever (1978) descreve a presença de fibras trabeculares ligando a 

columela a parede do sáculo, porém neste estudo foi observado que esta 

fibras trabeculares ligam a columela diretamente ao otólito lagenar e não 

sacular como foi descrito na literatura. 

Em nenhum trabalho sobre anatomia do ouvido médio de quelônios, 

foi encontrado uma descrição para a estrutura que denominamos de 

membrana de sustentação da haste da columela. Apesar deste estudo não 

ter abordado fisiologia do ouvido, esta membrana sugere que além de 

sustentar a haste da columela, tem também a função de controlar o impacto 

das ondas sonoras. 

 Wever (1978) descreve que o recesso pericapsular da P. expansa 

difere dos demais quelônios do seu estudo por possuir um formato mais 
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alongado. Neste estudo o formato mais alongado do recesso pericapsular 

também foi observado, porém não possuímos amostras de outras espécies 

para comparar com o que observamos, e a literatura não disponibiliza a 

medida das estruturas ou fotos que mostrem a diferença do recesso 

pericapsular.  

 

4.2. Ouvido interno 

O ouvido interno de P. expansa é semelhante ao de outras espécies 

de quelônios e vertebrados, sendo subdividido em dois sistemas, o vestibular 

e o auditivo (Ridgway et al., 1969; Baird, 1970; Wever, 1978; Ketten, 1997; 

Harada et al., 2001; Streit, 2001; Hetherington, 2008).  

O sistema vestibular é composto pelos canais semicirculares e dois 

otólitos, o utricular e o sacular. A complexidade deste sistema permite uma 

variação da sua morfologia, que atende as demandas do sistema sensorial 

de cada espécie (Sipla e Spoor, 2008; Georgi e Sipla, 2008). Em P. expansa, 

a anatomia do sistema vestibular, de uma forma geral, parece não ter 

diferença do sistema vestibular descrito para outras espécies de vertebrados 

e quelônios. 

A morfologia do sistema vestibular entre os quelônios aquáticos e 

terrestres é bastante similar, embora quelônios aquáticos possuam canais 

mais alongados ao longo do eixo anteroposterior (Georgi e Sipla, 2008). 

Comparações diretas entre o comprimento dos canais semicirculares de P. 

expansa e o de outras espécies são dificultadas, uma vez que não existem 

medidas e ou boas fotografias publicadas.  

Ao comparamos os resultados com uma tomografia computadorizada 

dos canais semicirculares de um exemplar de Chelonoidis nigra (George e 

Sipla, 2008), é possível observar que os canais semicirculares desta espécie 

são mais robustos do que os de P. expansa. A diferença do quão robusto são 

os canais semicirculares em quelônios foi observada para outras espécies 

também e o autor sugere que a diferença na espessura dos canais 

semicirculares esteja relacionada com o tipo de sistema locomotor de cada 

espécie (George e Sipla, 2008) 

O sistema auditivo de P. expansa, assim como para as demais 

espécies de répteis, é formado pela lagena (Wever, 1978; Harada et al., 
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2001). A cavidade do ouvido interno de filhotes de P. expansa é revestida por 

peças de cartilagem e limitadas por um tecido ósseo, diferindo das demais 

espécies de quelônios, e a cavidade do ouvido interno é somente óssea 

(Baird, 1970; Wever, 1978).  

No ouvido interno dos filhotes de P. expansa também foram 

encontrados cílios e papilas no epitélio sensorial, como descrito para outras 

espécies de quelônios (Baird, 1970; Wever, 1978). No divertículo onde se 

encontra a lagena existam cílios e papilas em todo limite desta estrutura. 

Estudos futuros precisam ser realizados para comparações da espessura da 

membrana basilar com a capacidade auditiva do animal, a exemplo de 

estudos com cetáceos (Ketten, 1984; Echteler et al., 1994). 

Ao final deste estudo, pudemos concluir que a audição é importante 

para a comunicação da Podocnemis expansa, uma vez que os filhotes já 

nascem com o ouvido formado e antes dos ovos eclodirem já estão 

vocalizando dentro do ovo. 
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Anexos 

Anexo 1 – Técnica histológica empregada no estudo 

 

Todos os ouvidos submetidos aos procedimentos histológicos foram 

lavados em água corrente durante 15 minutos para a retirada do excesso do 

fixador (formaldeído a 10%). Retirado o fixador iniciou-se o processo de 

desidratação. 

 

Desidratação: os fragmentos do ouvido foram submetidos a uma série 

crescente de alcoóis, de modo a garantir total desidratação do material.  

 

1. Álcool 70% -------------------------- 1h 

2. Álcool 80% -------------------------- 1h 

3. Álcool 90% -------------------------- 1h 

4. Álcool 100% ------------------------- 1h 

5. Álcool 100% ------------------------- 1h 

 

Diafanização: neste processo, o álcool é substituído pelo xilol e as peças, 

tendem a ficar transparentes.  

 

1. Xilol 1 -------------------------------- 1h 

2. Xilol 2 -------------------------------- 1h 

 

Inclusão em parafina: a peça diafanizada passa por dois banhos de parafina 

líquida e em seguida é colocada por uma hora numa estufa a 58°C. 

 

Inclusão definitiva ou formação do bloco: em pequenos moldes colocou-se 

parafina líquida a 50º.C - 55º.C e em seguida, a estrutura a ser emblocada foi 

colocada no interior do molde cheio de parafina, como auxílio de uma pinça. 

Anexo 2 – Coloração - Hematoxilina-Eosina (HE)  

 

1. Desparafinização 

1. Xilol 1 – 5 min. 
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2. Xilol 2 – 5 min. 

 

2. Hidratação 

1. Álcool 100% - 1 min. 

2. Álcool 90% - 1 min. 

3. Álcool 70% - 1 min. 

 

3. Hematoxilina – 710 min. 

 

4. Água corrente – tirar excesso do corante 

 

5. Eosina – 10 seg. 

 

6. Desidratação 

1. Alcool 80% - 1min. 

2. Alcool 100% - 1min. 

3. Alcoo 100% - 1min 

4. Alcool 100% - 1min 

 

7. Xilol – 1 min. 

 

8. Montar as lâminas   
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Conclusão geral  

 

Podocnemis expansa vocaliza em todas as fases da sua vida analisadas 

neste estudo, desde o período final do estágio embrionário até a fase adulta. 

Possui um complexo repertório vocal constituído por 11 tipos de som que 

ocorrem tanto dentro como fora da água, apontando que a comunicação 

acústica possui um importante papel na troca de informação da espécie. 

Filhotes de Podocnemis expansa nascem com o ouvido formado, sugerindo 

que a audição seja um importante sentido para a comunicação neste estágio. 

Apesar do ouvido já estar formado no nascimento dos filhotes, foi observado 

que algumas estruturas de tecido cartilaginoso estão em processo de 

ossificação. Do ponto de vista morfológico o ouvido da P. expansa possui o 

padrão geral do que é descrito para o ouvido dos répteis. 

 

A frequência de maior energia de vocalização dos filhotes é mais aguda do 

que nos adultos e a partir de três parâmetros do comportamento vocal 

(frequência de vocalização, repertório vocal e contexto de vocalização) 

verificou-se que no primeiro ano de vida de Podocnemis expansa sofre uma 

mudança no seu comportamento vocal assim como foi observado para outras 

classes de vertebrados. Durante o período de desova, a categoria de 

comportamento desova apresentou a frequência de maior energia mais alta 

em relação às outras categorias de comportamento (migração, 

assoalhamento, noite sem desova e espera dos filhotes), sugerindo que 

frequências mais altas auxiliam na coesão e orientação do grupo. Os 

resultados com rádio telemetria e das gravações acústicas com fêmeas 

adultas e filhotes sugerem cuidado parental entre fêmeas e filhotes pós 

eclosão. Estes resultados demonstram a necessidade de no futuro, serem 

realizados mais estudos sobre conservação de quelônios que incluam 

biacústica e comportamento para serem elucidadas questões sobre o 

cuidado parental entre fiemeas adultas.e filhotes.  
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