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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura populacional e metapopulacional de 

Mesoclemmys vanderhaegei na bacia do alto rio Paraguai entre novembro de 2010 e 

agosto de 2013 em duas Unidades de Conservação de proteção integral (Parque Nacional 

da Chapada dos Guimarães, PNCG; Estação Ecológica Serra das Araras, EESA). 

Avaliamos a população com relação às taxas de captura e recaptura, densidade, razão, 

dimorfismo sexual, sobrevivência, recrutamento e dinâmica de metapopulações. 

Posteriormente, avaliamos as probabilidade de sobrevivência anual aparente e taxas de 

recrutamento, finalizando com a avaliação e entendimento da dinâmica de 

metapopulações de M. vanderhaegei em três escalas espaciais. Para tais análises 

populacionais utilizamos o método de captura-marcação-recaptura ao longo de nove 

amostragens. Capturamos 300 indivíduos (77 PNCG e 223 EESA) e recapturamos 343 

nas duas áreas. As taxas de recaptura foram altas quando comparadas a outros estudos, e 

a maior densidade foi registrada em corpo d’água lêntico. A razão sexual esteve desviada 

apenas na EESA, sendo a favor das fêmeas. O dimorfismo foi detectado em sete de 34 

variáveis morfológicas, incluindo variáveis relacionadas ao tamanho dos indivíduos, a 

ponte, a cabeça e a cauda. Ambas as subpopulações apresentaram taxas de crescimento 

populacional acima de 1, indicando crescimento, mesmo que lento e as probabilidades de 

sobrevivência foram baixas quando comparadas a outras espécies de quelônios, 

principalmente relacionada a espécies que não sofrem, teoricamente, grande pressão de 

origem antrópica. A análise da dinâmica de metapopulação mostrou que o modelo de 

efeito resgate foi o que mais influencio a estrutura de metapopulações com a variável 

ocupação sendo a maior preditora de colonização e extinção nas três escalas espaciais 

analisadas. 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess the population structure and the metapopulation of 

Mesoclemmys vanderhaegei an Neotropical water turtle in the Upper Rio Paraguay basin, 

between November 2010 and August 2013 in two federal conservation units (Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães, PNCG; and Serra das Araras ecological station, 

EESA). We evaluated the population in relation to the capture and recapture rates, 

density, ratio, sexual dimorphism, survival, recruitment and metapopulation dynamics. 

As well as the assess the probability of survival and the annual recruitment rates in order 

to evaluation and understanding of the metapopulation dynamics of M. vanderhaegei at 

three spatial scales. For the population analyses we used the method of capture-mark-

recapture over nine sampling period. We captured 300 individuals (77 PNCG and 223 

EESA) and 343 recaptured in the two protected areas. Recapture rates were higher when 

compared to other studies, and the highest density was recorded in lentic waterbody. The 

sex ratio was biased in EESA, biased for females. Dimorphism was detected in seven 

morphological variables out of 34, including variables related to the individuals size, 

bridge, head and tail. Both populations showed little growth rates above 1, indicating slow 

growth, and low probabilities of survival when compared to other species of turtles, 

mainly related to species that do not suffer anthropic pressure. Metapopulation dynamics 

analysis showed that the rescue effect model was the most that influenced the structure 

of metapopulations with the variable occupation being the largest predictor of extinction 

and colonization in the three spatial scales analyzed. 
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1. Introdução geral 

Estrutura populacional é frequentemente descrita como um grupo de organismos 

com características específicas de atributos e interesse (Williams et al., 2002). Estas 

populações são reguladas por processos como densidade-dependente e densidade-

independente (MacArthur, 1958), definidos muitas vezes por taxas de crescimento 

populacional (Williams et al., 2002). Eventos de densidade-dependente desempenham 

papel importante na regulação da abundância e interações inter-específicas das espécies 

(MacArthur, 1958).  

Estudos de dinâmica de população estão diretamente relacionadas a questões que 

envolvem nascimentos e mortes de indivíduos (Hanski e Gilpin, 1997) já de dinâmica de 

metapopulações estão relacionados com processos de extinção e recolonização de 

populações locais (Levins, 1970). Metapopulações são definidas como “população de 

populações”, ou seja, um conjunto de populações locais ligadas umas as outras por 

migração ocasional (Levins, 1970). Dessa forma, uma metapopulação pode persistir 

mesmo que todos os componentes populacionais (populações locais) venham a se 

extinguir (Hanski e Thomas, 1994). O conceito metapopulacional não deve ser utilizado 

em ocasiões onde a migração seja tão alta que organismos de diferentes manchas estejam 

totalmente misturados, nesse caso trata-se de uma única população (Hanski e Thomas, 

1994). Estudos populacionais e metapopulacionais são importantes ferramentas para o 

conhecimento da dinâmica das espécies e de seus processos populacionais, tendo 

importância fundamental para subsidiar avaliações robustas de seu estado de 

conservação. 

Estudos populacionais com quelônios são freqüentes, sendo raros estudos com a 

abordagem de metapopulação nesso grupo. Estudos que enfocam metapopulações são 
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comumente realizados com plantas (Hanski, 1982; Collins e Glenn, 1990; Dornier et al., 

2011), com vertebrados como peixes (Magnuson et al., 1998; Pfister, 1998; Gotelli e 

Taylor 1999a, 1999b; Taylor e Warren, 2001), anfíbios (Sjögren, 1991), aves (Van Dorp 

e Opdam, 1987; Verboom et al., 1991) e mamíferos ( Verboom et al., 1991; Hanski, 1992) 

e com invertebrados como borboletas (Harrison, 1989; Hanski e Thomas, 1994; Hanski 

et al., 1994). Apesar de poucos estudos com esse enfoque, populações de quelônios estão 

sob crescente pressão de atividades humanas e alterações de habitats (e.g., Garber e 

Burger, 1995; Marchand e Litvaitis, 2004; Fonnesbeck e Dodd, 2003; Luiselli, 2003; 

Steen e Gibbs, 2004; Fordham et al., 2006; Fordham et al., 2007). Esse aspecto, aliado 

ao conhecimento escasso da biologia de muitas espécies, tem elevado o número de 

espécies ameaçadas em todo o mundo (Gibbons et al., 2000). Dessa forma, tornam-se 

indispensáveis estudos sobre o status de populações e metapopulações de quelônios.  

1.1. Mesoclemmys vanderhaegei 

 

O Brasil possui 36 espécies de quelônios, sendo duas espécies terrestres, cinco 

marinhas e 29 de ambientes de água doce (SBH, 2012). Estudos com espécies de 

quelônios dulcícolas são comuns com espécies amazônicas devido à exploração ilegal de 

caça como ocorre com os quelônios da família Podocnemididae (Smith, 1979; IBAMA, 

1989; Martins e Molina, 2008). Espécies dulcícolas não amazônicas que são pouco 

exploradas comercialmente são, consequentemente, pouco conhecidas e estudadas 

(Souza, 2004). Entretanto, as únicas espécies ameaçadas de extinção no Brasil na 

categoria “em perigo” (IUCN, 2014), é uma espécie sem valor comercial da família 

Chelidae, Mesoclemmys hogei, com distribuição para bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul (Souza, 2005).  
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Mesoclemmys vanderhaegei é uma espécie da mesma família, listada na IUCN 

(2014) como “quase ameaçada”, com estado de conservação não tão grave quanto M. 

hogei, podendo, no entanto, tornar-se ameaçada em pouco tempo (Figura 1). A espécie 

apresenta diferenças de tamanho corporal entre subpopulações em ampla escala, com 

indivíduos chegando a no máximo 285 mm de comprimento máximo da carapaça (CMC) 

na região sudeste (Marques et al., 2013) e 220 mm de CMC na região central do Brasil 

(Brito et al., 2009a). O crescimento dos indivíduos pode estar relacionado com a 

produtividade do habitat, uma vez que lagoas mais produtivas fornecem maior 

disponibilidade de alimento. Indivíduos de maior tamanho foram registrados em lagoas 

próximas a sivilcutura (Marques et al., 2013), enquanto que indivíduos menores 

habitavam córregos oligotróficos (Brito et al., 2009a), que são ambientes menos 

produtivos. 
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Figura 1. Alguns dos indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei capturados no Parque Nacional 

da Chapada dos Guimarães e Estação Ecológica Serra das Araras. A) Indivíduo jovem; B) Fêmea 

adulta; C) Macho adulto dentro da água; D) Fêmea adulta dentro da água.  

 

Mesoclemmys vanderhaegei possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 

grande parte da América do Sul, incluindo as bacias hidrográficas dos rios Amazonas, 

São Francisco, Tocantins, Paraguai, Paraná e Uruguai (Iverson, 1991; Caberra, 1998; 

Villaça, 1999; Souza, et al., 2000; Baldo e Krauczuk, 2000; Yanosky et al., 2000; 

Brandão et al., 2002; Souza, 2005; Bour e Zaher, 2005; Baldo et al., 2007; Silveira, 2009; 

Brito et al., 2012; Vinke et al., 2013) (Figura 2). É registrado frequentemente em córregos 

oligotróficos com águas cristalinas em áreas de serras e chapadões (Figura 3; Brandão et 

al., 2002; Brito et al., 2009a; Brito et al., 2012), podendo ser encontrados em ambientes 

alagadiços com presença de vegetação aquática e rios de médio porte (Vinke et al., 2013), 

A 

D C 

B 
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em represas e lagoas (Marques et al., 2013) e, menos frequentemente, em ambientes 

urbanos (Brito et al., 2012). 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica de Mesoclemmys vanderhaegei nas bacias hidrográficas do 

Brasil. Os pontos vermelhos indicam as localidades de ocorrência resgistradas para M. 

vanderhaegei até o momento e as diferentes colocações indicam as bacias hidrográficas, sendo: 

bacia Amazônica (verde claro), bacia do Prata (laranja), bacia do Tocantins (verde escuro) e a 

bacia do São Francisco (rosa). Cedido por Camila Kurzmann Fagundes.  

 



6 
  

 

Figura 3. Alguns dos corpos d’água amostrados ao longo do estudo de Mesoclemmys 

vanderhaegei no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) e Estação Ecológica Serra 

das Araras (EESA). A) córrego Pindeivar, EESA; B) rio Jauquara, EESA; C) córrego 

Independência, cachoeira do pulo, PNCG; D) represa Aldeia Velha, uma das duas amostradas 

nesse estudo, entorno do PNCG.  

 

Nos últimos cinco anos, estudos sobre estrutura populacional e razão sexual (Brito 

et al., 2009a; Marques et al., 2013), comportamento de corte e cópula (Brito et al., 2009b), 

parasitismo (Ávila et al., 2010), anatomia do aparelho digestório (Pinheiro et al., 2010) e 

duas revisões gerais sobre a espécie foram publicadas (Vinke et al., 2013; Marques et al., 

in press). Entretanto, existem muitos aspectos biológicos desconhecidos, principalmente 

no que se refere a reprodução, idade de maturação sexual, dimorfismo sexual, 

movimentação e uso do habitat, sobrevivência, entre outros aspectos biológicos. Os 

únicos registros de desovas da espécie são em cativeiro (Corazza e Molina, 2004). Em 

habitats naturais nada se sabe sobre preferência por locais de desova e características 
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gerais dos ovos. Existe registro de uma cópula no mês de dezembro e o comportamento 

mostrou-se bastante estereotipado quando comparado a outras espécies de quelônios 

(Brito et al., 2009b). Nessa ocasião, observou-se nove comportamentos de corte e cópula 

distintos (Brito et al., 2009b), mostrando o quanto é elaborado o comportamento de corte 

e cópula dessa espécie que, na literatura, comumente é relatado apenas quatro 

comportamentos distintos (Molina, 1992; 1996a, 1996b). Indivíduos machos são menores 

que fêmeas, indicando que quem seleciona o parceiro para cópula é a fêmea (Berry e 

Shine, 1980). Essa característica parece ser comum em todas as espécies da família 

Chelidae (Ernst e Barbour, 1989).  

Mesoclemmys vanderhaegei alimenta-se de diversos itens alimentares, mas 

preferencialmente de origem animal, sendo eles: Odonata, Blatodea, Orthoptera, 

Neuroptera, Diptera, Hemiptera, Trichoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Hymenoptera 

e Lepidoptera. As ordens Odonata e Diptera foram responsáveis por 57% da dieta da 

espécie, entretanto, outros grupos de animais como peixes e anfíbios (fase larval e adulto) 

também foram consumidos. Fêmeas consumiram 46% de matéria animal, machos 33%, 

e jovens 75%, entretanto não houve diferença na dieta entre fêmeas e machos (Brito, 

2008).  

 

2. CONTEÚDO CAPÍTULOS 

 

2.1. Conteúdo do capítulo I  

No primeiro capítulo avaliamos e comparamos a dinâmica populacional de Mesoclemmys 

vanderhaegei em duas localidades, fornecendo informações sobre estrutura, densidade, 

razão e dimorfismo sexual. Foi possível obtermos esses resultados devido ao 

monitoramento das subpopulações ao longo de nove amostragens realizadas entre 
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novembro/2010 e agosto/2013. Os objetivos específicos foram: (1) caracterizar e 

comparar a estrutura populacional em tamanho de duas subpopulações de M. 

vanderhaegei; (2) determinar a densidade de indivíduos por m² nos corpos d’água e; (3) 

caracterizar a razão sexual das subpopulações ao longo das amostragens para investigar 

possíveis desvios relacionados ao uso diferencial do ambiente por fêmeas e machos e. 

Observamos que a população da Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) é duas vezes 

maior que a do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), com 223 registros 

na primeira e 77 na segunda sub-população. O grande número de registros na EESA deve-

se a uma grande população localizada, principalmente, em um corpo d’água lêntico. A 

razão sexual esteve desviada para fêmeas apenas em uma das áreas amostradas.  

 

2.2.Conteúdo do capítulo II 

No segundo capítulo abrangemos aspectos relacionados ao dimorfismo sexual, assim 

determinamos quais caracteres morfológicos externos entre as 34 variáveis 

morfométricas aferidas diferem fêmeas e machos de Mesoclemmys vanderhaegei. Fêmeas 

e machos de M. vanderhaegei costumam apresentar tamanhos diferentes, sendo fêmeas 

maiores que machos, entretanto, determinamos aqui quais são as variáveis morfoméricas 

que realmente diferem os sexos através de seleção de modelos. O melhor modelo 

selecionou sete variáveis morfométricas ligadas ao plastrão, cauda e cabeça, sendo elas: 

comprimento máximo do plastrão (CMP), comprimento da sutura médio ventral (SMV), 

comprimento máximo da ponte (CNX), largura do lobo posterior do plastrão (LBP), 

comprimento da cauda base-cloaca (PRC), comprimento da cabeça tímpano-focinho 

(CTF) e comprimento do tímpano (CT). Ao contrário do que prevíamos, outras variáveis 

como a altura da carapaça (ALT) e a distância entre o extremo da sutura médio-ventral e 

o extremo da carapaça (VAO) não foram selecionadas pelo melhor modelo, indicando 
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que não são variáveis importantes para explicar o dimorfismos entre fêmeas e machos de 

M. vanderhaegei. 

 

2.3.Conteúdo do capítulo III 

No capítulo três apresentamos a primeira estimativa de sobrevivência, recrutamento e 

crescimento populacional para Mesoclemmys vanderhaegei. Ao longo de nove 

amostragens, entre novembro/2010 e agosto/2013, duas subpopulações foram 

monitoradas com uso da técnica de captura-marcação-recaptura, onde geramos um 

histórico de presença e ausência em cada amostragem, permitindo assim, a estimativa da 

probabilidade de sobrevivência aparente, probabilidade de recaptura e probabilidade de 

recrutamento. O melhor modelo para estimativas de sobrevivência e recaptura incluiu as 

variáveis idade, gênero e categoria de tamanho para a população da EESA e foi contínuo 

para a população do PNCG, não havendo influência das variáveis citadas para essa 

população. As estimativas de sobrevivência para jovens, machos e fêmeas menores e 

maiores na população do PNCG foram inferiores as registradas na literatura para espécies 

da mesma família. Da mesma forma, na EESA, as estimativas foram menores que as 

esperadas, mas nessa localidade, machos de menor porte apresentaram maior estimativa 

de sobrevivência quando comparado as outras classes de tamanho e gêneros analisados, 

sendo também a menor estimativa de probabilidade de sobrevivência para machos de 

maior porte. Nas análises dos modelos tempo-reverso para prever as estimativas de 

recrutamento, a estimativa foi de crescimento contínuo na população do PNCG de 1,03 e 

variação entre 0,33 e 1,01 para a população da EESA no período estudado. Assim, ambas 

as estimativas de crescimento para as subpopulações indicaram que no período estudado 

estavam crescendo, mesmo que lentamente.  
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2.4.Conteúdo do capítulo IV 

No capítulo três apresentamos estimativas de probabilidade de colonização e extinção de 

Mesoclemmys vanderhaegei nas distintas manchas em que a espécie foi registrada. As 

manchas equivaleram a cada ponto onde foram instaladas armadilhas nos corpos d’água 

amostrados, totalizando 61 manchas. Assim, prevemos se a ocupação esteve relacionada 

a cinco variáveis populacionais e ambientais: (1) ocupação (f); (2) área da mancha 

(AREA); (3) distância hidrológica da mancha mais próxima (DMP); (4) distância 

hidrológica da mancha mais próxima ocupada (DMPO); (5) tamanho médio dos 

indivíduos capturados em cada mancha (CMC) e; (6) número de indivíduos capturados 

em cada mancha (ABUN). Para identificar os subconjuntos de variáveis que são 

preditoras de ocorrência de M. vanderhaegei utilizamos a regressão multipla stepwise 

incluindo todas as seis variáveis no modelo. Mesoclemmys vanderhaegei esteve presente 

em 55 manchas e ausente em seis manchas, ocorrendo nos quatro sítios amostrados. 

Nossos modelos foram gerados em três escalas: (1) local, analisando cada riacho ou 

conjunto de riachos (= sítios), como uma metapopulação; (2) regional, analisando 

separadamente duas áreas amostradas, distantes entre si 180 km em linha reta, e (3) 

global, analisando conjuntamente as duas áreas amostradas. Nossos resultados apontam 

para mudanças no padrão de probabilidade de colonização e extinção de M. vanderhaegei 

de acordo com a escala utilizada, entretanto, todas as localidades foram mantidas por 

efeito resgate, sendo a variável ocupação a mais importante. 
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3. Objetivo geral 

Objetivamos determinar a estrutura populacional, quais variáveis morfométricas 

diferem gêneros, probabilidades de sobrevivência e recrutamento, e dinâmica de 

metapopulação de Mesoclemmys vanderhaegei para duas subpopulações. Com essa 

finalidade, definimos padrões demográficos, de colonização e extinção, bem como 

variáveis intrínsecas e extrínsecas, para determinar mecanismos ecológicos que 

influenciam nos processos ecológicos da espécie em questão. 

 

3.1.Objetivos específicos 

- determinar padrões de abundância e estrutura populacional de duas subpopulações de 

M. vanderhaegei;  

-  determinar as taxas de recaptura ao longo das amostragens;  

-  determinar a densidade de indivíduos por m² nos corpos d’água amostrados;  

- caracterizar a razão sexual das subpopulações no período estudado e ao longo de cada 

uma das amostragens;  

-  determinar, por meio de seleção de modelos, as variáveis morfométricas importantes 

para diferir fêmeas e machos; 

-  estimar a sobrevivência anual aparente das subpopulações estudadas;  

- avaliar o efeito das variações individuais (tamanho e sexo) e sazonais (pluviosidade e 

tempo) na sobrevivência e recrutamento destas subpopulações; 

-  avaliar as probabilidades de colonização e extinção em três escalas espaciais. 
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RESUMO 

O conhecimento e compreensão de aspectos responsáveis pela manutenção das 

populações são ferramentas eficazes para gestão ambiental de espécies em ambiente 

natural. Amostramos duas subpopulações de Mesoclemmys vanderhaegei na bacia do alto 

rio Paraguai, entre 2010 e 2013, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) e 

Estação Ecológica Serra das Araras (EESA), ambas Unidades de Conservação Federais. 

Utilizamos o método de captura-marcação-recaptura ao longo de nove amostragens para 

determinar a capturabilidade, densidade, estrutura populacional em tamanho e razão 

sexual. Capturamos 300 indivíduos (77 PNCG e 223 EESA) e registramos a recaptura de 

343 nas duas áreas, sendo alguns indivíduos recapturados mais de uma vez. A maior 

abundância e densidade (212; 0,04 ind/m²) ocorreu na represa Serra Grande que, na maior 

parte de sua extensão, é lêntica. No PNCG a maior parte das capturas foram de machos 

(31; 40%) e na EESA de fêmeas (110; 49%), entretanto somente na EESA a razão sexual 

esteve desviada (1:1,52). A estrutura da população variou significativamente entre as duas 

áreas amostradas. A população da EESA é a maior já registrada para a espécie na América 

do Sul. Diferenças na razão sexual foram observadas apenas para EESA, mostrando que 

está pode variar entre subpopulações de uma mesma espécie de quelônio, não sendo 

espécie-específico.  

Palavras-chave: Estrutura populacional, quelônios aquáticos, Neotrópicos. 
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ABSTRACT 

The knowledge and understanding of main factors responsible for the maintenance of 

populations are effective tools for environmental management of species in their natural 

environments. We sampled two subpopulations of Mesoclemmys vanderhaegei in the 

Upper Paraguay river basin, between 2010 and 2013 in two localities, the Parque Nacional 

da Chapada dos Guimarães (PNCG) and Serra das Araras Ecological Station (EESA), 

two Federal conservation units. We use the method of capture-mark-recapture fornine 

sampling period to determine the capturability, density, population size structure and sex 

ratio. We captured 300 individuals (77 PNCG and 223 EESA) and recaptured 343 in the 

two areas, with some individuals recaptured more than once. The greatest abundance and 

density (212; 0.04 ind/m²) occurred in Serra Grande reservoir, which, for most of its 

reservoir length is lentic. In PNCG most of the catches were males (31; 40%) and in the 

EESA females (110; 49%) however only on EESA the sex ratio was biased (1: 1.52). The 

structure of the population varied significantly between the two sampled localities. The 

population of the EESA were the largest recorded for the species in South America. 

Differences in sex ratio were observed only for EESA, showing that can vary between 

populations of the same species of turtles, not species-specific related.  

Keywords: Population structure, freshwater turtle, Neotropic. 
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Quelônios são organismos de vida longa (Gibbons 1987), um atributo biológico 

que, em geral, está associado à alta fecundidade, crescimento lento, maturação sexual 

tardia, altas taxas de sobrevivência de adultos, mas baixas taxas de sobrevivência de ovos 

e das classes etárias menores (Congdon et al. 1994, Daigle e Jutras 2005, Litzgus e 

Mousseau 2004). Essas características tornam difícil o manejo de populações de 

quelônios em declínio (Congdon et al 1994, Daigle e Jutras 2005, Litzgus e Mousseau 

2004) uma vez que, mesmo produzindo muitos filhotes ao longo da vida, poucos 

indivíduos sobrevivem até a maturação sexual (Iverson 1991, Heppell 1998, Chaloupka 

e Limpu 2002, O’Brien et al. 2005). A vulnerabilidade dos representantes desse grupo é 

ainda ampliada por problemas ambientais, como fragmentação dos habitats, poluição, 

introdução de espécies exóticas, doenças, caça e mudanças climáticas globais (Gibbons 

et al. 2000, Luiselli 2003). As ameaças citadas, somadas ao fato da maioria das espécies 

de quelônios dulcícolas na América do Sul serem pobremente conhecidas e estudadas 

(Souza 2004), potencializam o risco de extinções locais e/ou regionais (Gibbons et al. 

2000). Neste cenário, estudos sobre estrutura e dinâmica populacional são essenciais para 

a elaboração de planos de manejo das espécies, uma vez que populações de tartarugas são 

limitadas na capacidade de responder rapidamente a mudanças ambientais de origem 

antropogênicas e/ou naturais (Brooks et al. 1991, Congdon et al, 1993, 1994, Heppell 

1998).  

Populações de quelônios, normalmente, estão estruturadas com grande 

abundância de indivíduos de classes de tamanho intermediárias e pouco abundantes em 

classes de tamanho marginais, jovens e adultos mais velhos (Litzigus e Mousseau 2004, 

Fachín-Terán e Vogt 2004, Martins e Souza 2009). É comum que jovens correspondam 

apenas a uma pequena parte da população, uma vez que tendem a ser mais discretos e 

podem usar ambientes distintos dos machos, dificultado sua captura (e.g., Brooks et al. 
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1991, Congdon et al. 1993). Capturabilidade, por sua vez, é uma grande problemática 

para estudos populacionais de quelônios, principalmente para populações de espécies 

raras ou pouco abundantes, dificultando assim a realização de investigações de curto e 

médio prazo. A grande variedade de métodos de amostragem de quelônios aquáticos é 

uma consequência da dificuldade de localização das espécies e da dificuldade de captura 

(Vogt 1980, Rean e Rean 1996, Vogt 2012), além do uso diferencial do ambiente pelas 

espécies que exigem metodologias de captura específicas. A baixa taxa de recaptura, 

comum em estudos de quelônios aquáticos (Souza e Abe 2001, Fachín-Terán et al. 2003, 

Fachín-Terán e Vogt 2004, Famelli et al. 2011, Bernhard e Vogt 2012), por vezes 

inviabiliza análises mais elaboradas sobre o status da população. Taxas de recaptura 

normalmente são baixas por três motivos: (1) devido à baixa abundância das espécies, (2) 

por habitarem ecossistemas grandes e complexos e (3) devido à grande mobilidade da 

maioria das espécies (e.g., grandes migradores; Hays et al. 2004, Almeida et al. 2011).  

Razão sexual é outro aspectos importante na estrutura da população. Quelônios 

dulcícolas adultos tendem a ter proporção sexual de 1:1 (e.g., Bury 1979, Bull 1981, 

Gibbons 1990, Ewert e Nelson 1991), entretanto, em espécies com determinação sexual 

por temperatura a proporção pode ser diferente de 1:1 (Gibbons 1990, Georges et al. 

2006).  

Mesoclemmys vandergaehei é uma espécie de quelônios considerada pouco 

conhecida do ponto de vista ecológico (Marques et al. 2014), mesmo possuindo ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo em grande parte da América do Sul, nas bacias 

hidrográficas dos rios Amazonas, São Francisco, Tocantins, Paraguai, Paraná e Uruguai 

(Iverson, 1991; Caberra, 1998; Villaça, 1999; Souza, et al., 2000; Baldo e Krauczuk, 

2000; Yanosky et al., 2000; Brandão et al., 2002; Souza, 2005; Bour e Zaher, 2005; Baldo 

et al., 2007; Silveira, 2009; Brito et al., 2012; Vinke et al., 2013). Mesoclemmys 
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vanderhaegei é frequentemente registrado em pequenos corpos d’água oligotróficos em 

áreas de planalto, serras e chapadões com altitude entre 600 e 800 m (Figura 3; Brandão 

et al., 2002; Brito et al., 2009a; Brito et al., 2012; Marques et al. 2014), mas também pode 

ser encontrados em ambientes alagadiços com presença de vegetação aquática e rios de 

médio porte (Vinke et al., 2013; Marques et al. 2014), em represas e lagoas (Marques et 

al., 2013; Marques et al. 2014) e, menos frequentemente, em ambientes urbanos (Brito et 

al., 2012). 

 Atualmente, M. vanderhaegei é classificada com o status de “baixo risco/quase 

ameaçada” pela IUCN (2014). Nos últimos cinco anos, estudos sobre estrutura 

populacional e razão sexual (Brito et al. 2009a, Marques et al. 2013), comportamento de 

corte e cópula (Brito et al. 2009b), parasitismo (Ávila et al. 2010), anatomia do aparelho 

digestório (Pinheiro et al. 2010) e revisões gerais sobre a espécie foram publicadas (Vinke 

et al. 2013, Marques et al. 2014). Porém, temas como reprodução, dimorfismo sexual, 

idade de maturação sexual, movimentação, uso do habitat, capturabilidade, densidade, 

sobrevivência e crescimento corpóreo são alguns dos aspectos biológicos ainda 

desconhecidos para essa espécie. Essas informações são importantes para o estudo 

comparativo da história de vida das espécies de quelônios, além de serem indispensáveis 

para ações de conservação.  

No presente estudo buscamos elucidar duas lacunas no conhecimento biológico 

de M. vanderhaegei, sendo elas capturabilidade e densidade, além de determinar a razão 

sexual ao longo das amostragens e apresentar informações adicionais sobre a estrutura 

em tamanho de duas subpopulações localizadas na bacia do alto Paraguai. Nesse contexto, 

nossas perguntas foram: (1) Quais as taxas de captura/recaptura de M. vanderhaegei ao 

longo das amostragens? (2) As taxas de recaptura variam entre sexos e entre jovens e 

adultos? (3) Qual a densidade de indivíduos por m² nos corpos d’água amostrados? (4) 
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Qual a razão sexual das subpopulações amostradas? (5) A razão sexual de M. 

vanderhaegei varia temporalmente, entre amostragens? (6) A estrutura em tamanho dos 

indivíduos das duas subpopulações é a mesmas, uma vez que vivem em ambientes 

semelhantes?  

Métodos 

Estudamos duas subpopulações de Mesoclemmys vanderhaegei entre novembro/2010 e 

agosto/2013, em Unidades de Conservação de proteção integral e em seu entorno 

imediato, localizadas em áreas de Savana na bacia do alto rio Paraguai, estado de Mato 

Grosso, Brasil. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) está localizado 

nos municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá, com cerca de 320.000 m² de área 

total. É uma unidade geomorfológica localizada a nordeste da bacia do alto rio Paraguai 

e a noroeste da bacia sedimentar do rio Paraná (Alvarenga et al. 1984, Ab’Sáber 2012). 

A Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) possui 270.000 m² e está localizada no 

sudoeste do estado de Mato Grosso, nos municípios de Porto Estrela e Cáceres, fazendo 

parte de uma unidade geomorfológica a Província Serrana, um corredor que liga as 

fitofisionomias da Amazônia, Savana e Pantanal (Ross 1991). As duas Unidades de 

Conservação estão a uma distância linear de 180 km, com climas semelhantes, 

caracterizados pela presença de duas estações bem definidas: seca (abril a outubro) e 

chuvosa (novembro a março). A precipitação mais intensa ocorre entre janeiro e março, 

chegando a 2.000 mm, com temperatura variando entre 12 e 25ºC. 

 Nas áreas de estudo é possível encontrar pequenos corpos d’água que, em sua 

maioria, são protegidos por uma densa mata de galeria (Ribeiro et al. 2001). Conhecidos 

como córregos, são pobres em nutrientes, levemente ácidos, possuem baixa 

condutividade elétrica, são rasos, pequenos e sombreados, contribuindo para baixa 
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variação na temperatura da água, entre 17 e 20 °C (Fonseca 2005). Todos os córregos 

amostrados são perenes e, por estarem localizados em áreas de planalto, possuem 

corredeiras e quedas d’água de diversos tamanhos (Fonseca 2005). Foram amostrados 

oito corpos d’água de 1° e 2° ordem, três localizados na EESA e cinco no PNCG (Tabela 

1, Figura 1). Apesar de todos os corpos d’água estarem localizados em Unidades de 

Conservação e em seu entorno imediato, algumas perturbações como atividade de 

pecuária no entorno e, mais raramente no interior da reserva, e visitação de turistas as 

cachoeiras podem ser percebidas. 

 

Figura 1. Área de estudo localizada no estado de Mato Grosso, Brasil. Estação Ecológica 

Serra das Araras (EESA; a esquerda) e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães 

(PNCG; a direita). Os pontos indicam os sítios amostrados, sendo destacados também os 

principais grandes rios da região, rio Paraguai (a esquerda) e rio Cuiabá (a direita). 
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Para uma mesma localidade, os intervalos entre amostragens variaram entre dois 

e cinco meses, sendo realizadas nove amostragens ao longo de cinco dias e noites 

consecutivas em cada área. Evitamos amostragens durante o período de chuvas intensas, 

uma vez que, por se tratar de área de planalto, o aumento repentino do volume de água 

nos corpos d’água poderia ocasionar morte aos animais capturados nas armadilhas. 

Mesmo evitando esses períodos, dois indivíduos morreram afogados, ambos do PNCG.  

As capturas de M. vanderhaegei foram realizadas com auxílio de armadilhas tipo 

covo (funnel traps), nas quais o animal entrava atraído por isca (carne bovina misturada 

com ração felina sabor peixe), e apresentava dificuldade para sair por meios próprios 

(Legler 1960, Ream e Ream 1966). As armadilhas mediam 1,20 m de comprimento, 60 

cm de diâmetro e 30 cm de largura, na porção terminal dos funis de entrada. Foram 

confeccionadas com tela plástica na cor verde, com malha de 5,0 x 1,0 mm (Brito et al. 

2009b). Instalamos 10 armadilhas nas margens ou no centro de cada corpo d’água. Em 

corpos d’água lóticos, as armadilhas foram instaladas a uma distância média de 50 m 

umas das outras, ao longo de trechos de aproximadamente 500 m. Em corpos d’água 

lênticos foram instaladas quatro armadilhas (na represa Aldeia Velha) e seis (na represa 

Serra Grande, um pouco maior que a anterior). As armadilhas foram mantidas em 

operação ininterruptamente (durante o dia e à noite, sendo revisadas uma vez ao dia) 

durante cinco dias/noites consecutivos de amostragem em cada corpo d’água, totalizando 

10.800 horas-armadilha por córrego amostrado, 4.320 horas-armadilha na represa Aldeia 

Velha e 6.480 horas-armadilha na represa Serra Grande. O número total de dias 

amostrados em cada uma das áreas foi de 45 dias (5 dias x 9 amostragens).  

Cada indivíduo capturado foi individualizado (para identificar eventuais 

recapturas) seguindo os métodos de marcação adaptados por Cagle (1939) e Ferner 

(1979), que consistem em um sistema de combinação de cortes retangulares nas placas 
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marginais da carapaça. O sexo foi determinado por características sexuais secundárias: 

machos apresentam cauda mais alongada (base-cloaca) quando comparados às fêmeas. A 

biometria dos indivíduos capturados foi realizada com paquímetro de metal Stainless 

Hardened de 300 mm. O peso foi obtido com auxílio de dinamômetros de mãos do tipo 

Pesola@ com capacidades para 100g (precisão 0,1g), 1.000g (precisão 1,0g) e 5kg 

(precisão 100g). Foram aferidas as seguintes medidas: comprimento máximo da carapaça 

(CMC), largura máxima da carapaça (LMC), comprimento máximo do plastrão (CMP), 

largura máxima do plastrão (LMP), altura da carapaça (ALT), comprimento da cauda 

(base-cloaca, PRC), comprimento da cauda (cloaca-ponta, PSC), largura cefálica (LC). 

Uma vez que não conhecemos a idade de maturação sexual de fêmeas e machos de M. 

vanderhaegei, indivíduos < 116 mm de CMC foram considerados jovens, pois 

percebemos que abaixo desse tamanho não era possível ter certeza na sexagem. Acima 

de 116 mm de CMC foi possível diferenciar o sexo dos indivíduos pelo comprimento da 

cauda (base-cloaca), sendo esses incluídos nas categorias “fêmeas” e “machos”. Após a 

marcação e biometria, os espécimes foram liberados no mesmo local da captura. 

A densidade de indivíduos por m² foi calculada considerando a área total 

amostrada em todos os corpos d’água. Para determinar a densidade dos indivíduos 

estimamos a área da seguinte forma: (1) medimos 10 pontos ao longo de 500 m do corpo 

d’água a cada 50 m e calculamos a média da largura do corpo d’água; (2) multiplicamos 

a média da largura pela extensão em cada corpo d’água estudado, que em média foi de 

500 m nos córregos. Nas represas foram medidas a largura e comprimento para se obter 

a área (Tabela 1).  

Para determinar se a razão sexual difere de 1:1 utilizamos o teste chi-quadrado 

(Zar 1996) para cada uma das áreas amostradas (PNCG e EESA), considerando apenas 

os indivíduos sexados (com CMC maior que 116 mm). Também estimamos a razão sexual 
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em cada uma das amostragens para verificar se a razão sexual variou sazonalmente, o que 

indicaria uso diferencial dos ambientes por fêmeas e machos ao longo do tempo.  

O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para comparar a distribuição de 

tamanho dos indivíduos (CMC) entre as duas localidades amostradas, considerando 

apenas os dados de captura. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

programa R (R Development Core Team 2014). 

 

Resultados 

Ao longo das nove amostragens foram capturados 300 espécimes nas duas áreas, 

sendo 77 (26%) no PNCG e 223 (74%) na EESA (Figura 2). As recapturas totalizaram 

343 registros, 74 (22%) no PNCG e 269 (78%) na EESA (Tabela 1). No PNCG, 55% das 

fêmeas foram recapturadas uma vez, 33% duas vezes, 30% três vezes e 7% quatro vezes. 

Os machos foram recapturados até duas vezes, sendo 56% dos machos recapturados uma 

vez e 12% duas vezes. Entre os jovens, 47% foram recapturados uma vez, 26% duas vezes 

e 5% três e quatro vezes. Na EESA, 71% das fêmeas foram recapturadas uma vez, 43% 

duas vezes, 31% três vezes, 17% quatro vezes e 6% cinco vezes. Entre os machos, 48% 

foram recapturados uma vez, 23% duas vezes, 10% três vezes, e apenas 1,4% quatro, 

cinco, seis, sete e oito vezes cada. Entre os jovens não houve registro de mais de duas 

recapturas, sendo 42% recapturados uma vez e 12% duas vezes.  
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Figura 2. Curva cumulativa dos indivíduos e Mesoclemmys vanderhaegei capturados 

(círculos pretos) e recapturados (acumulado dos indivíduos capturados e recapturados; 

círculos vazados) ao longo da amostragem, entre novembro de 2010 e agosto de 2013.  

As quatro primeiras amostragens na EESA corresponderam a 80% de todas as 

capturas (n = 177). No PNCG, entretanto, as capturas estiveram mais homogeneamente 

distribuídas ao longo das nove amostragens, sendo as quatro primeiras responsáveis 

apenas por pouco mais da metade das capturas (64%; n = 50) (Figura 3; Tabela 1). 

Indivíduos de ambos os sexos e estágio de vida foram capturados ao longo de todas as 

amostragens na PNCG, com ausência de jovens apenas na amostragem cinco 

(agosto/2012), sendo esta a amostragem com menor número de capturas nessa localidade. 

Na EESA o número de indivíduos jovens (<116 mm CTC) foi baixo, entretanto, foram 

capturados ao longo de todas as amostragens, onde fêmeas foram mais abundantes 

(Figura 3).   
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Figura 3. Número total de capturas e recapturas de fêmeas (F) machos (M) e jovens (J) 

de Mesoclemmys vanderhaegei no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) 

e Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) ao longo das nove amostragens.  
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A represa Serra Grande apresentou à maior subpopulação (138 indivíduos 

capturados com 212 registros de recaptura) e, consequentemente, a maior densidade, 0,04 

ind./m² registra nas duas áreas amostradas. Entre os córregos, o Pindeivar foi o que 

apresentou maior abundância e, consequentemente, maior densidade (0,03 ind./m²). Os 

dois corpos d’água que aresentaram maior abundância são da EESA. No PNCG, os 

córregos Presbitério (0,02 ind./m²) e Congonhas (0,01 ind./m²) apresentaram maiores 

abundancias (Tabela 1).  
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 1 

Tabela 1. Localização, área e tipo dos corpos d’água amostrados, número total de capturas (Cap) e de recapturas (Recap) do cágado 2 

Mesoclemmys vanderhaegei em nove amostragem, e densidade de indivíduos por m² em duas áreas amostradas: Parque Nacional da Chapada dos 3 

Guimarães (PNCG) e Estação Ecológica Serra das Araras (EESA).  4 

Corpos d'água 
Área 

m² 
Tipo Coordenadas 

 

Amostra 

Cap 

 

total 

Ocasiões de amostragem Recap 

 total 

Densidade 

(ind./m²) 2 3 4 5 6 7 8 9 

P
N

C
G

 

Congonhas 2400 lótico 
15°23'02"S 

55°50'28"W 

 
27 2 5 3 1 3 4 5 2 

25 

(92%) 
0.01 

Independência 8020 lótico 
15°24'59"S 

55°50'29"W 

 
12 1 5 1 1 3 1 2 2 

16 

(133%) 
0.001 

Presbitério 1270 lótico 
15°25'02"S 

55°50'49"W 

 
26 4 6 3 1 2 4 5 2 

27 

(104%) 
0.02 

Aldeia Velha 1455 lótico 
15°26'09"S 

55°45'43"W 

 
2 1 1 1 0 0 0 0 1 

4 

(200%) 
0.001 

 Aldeia Velha 496 lêntico 
15°26'08"S 

55°45'45"W 

 
10 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 

(20%) 
0.02 

EE
SA

 

Jauquara 2860 lótico 
15°46'09"S 

57°13'10"W 

 
23 1 3 0 0 0 0 0 0 

4 

(17%) 
0.008 

Pindeivar 2120 lótico 
15°49'31"S 

57°17'14"W 

 
62 8 7 8 2 3 5 14 6 

53 

(85%) 
0.03 

Serra Grande 3456 misto 
15°49'43"S 

57°17'23"W 

 
138 44 44 27 21 14 14 20 28 

212 

(153%) 
0.04 

5 
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 6 

A distribuição de frequência de classes de tamanho da população variou 7 

significativamente entre as duas áreas amostradas (D = 0,18; p = 0,04), com tendência a 8 

ser unimodal na EESA, maior frequência de indivíduos na categoria 151-170 mm, mas 9 

com grande número de capturas entre 111 e 190 mm (Figura 4). No PNCG a distribuição 10 

em tamanho dos indivíduos apresentou tendência a distribuição normal, com maior 11 

frequência entre 131-150 mm, mas não muito diferentes das categorias de tamanho 12 

intermediárias, com frequência entre 71 e 191 mm.  13 

 14 

 15 

 16 

Figura 4. Frequencia de distribuição de classes de tamanho de Mesoclemmys 17 

vanderhaegei capturados na Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) e Parque 18 

Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG). 19 
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 20 

No PNCG, indivíduos machos (31; 40%) foram os mais capturados, seguidos de 21 

fêmeas (27; 35%) e jovens (19; 25%); já na EESA, fêmeas foram capturadas em maior 22 

número (110; 49%), seguidas de machos (73; 33%) e jovens (40; 18%). A razão sexual 23 

geral para a sub-população da EESA foi significativamente desviada para as fêmeas 24 

1,0:1,5 (χ2 =8,13; df = 1; p< 0,01), aspecto esse que se repetiu em seis das nove ocasiões 25 

de amostragens. A razão sexual geral para a sub-população do PNCG foi de 1,0:0,87, não 26 

sendo significativamente diferente de 1:1 (χ2 = 0,27; df = 1; p = 0,59) e não havendo 27 

variação ao longo das amostragens (Tabela 2).  28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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Tabela 2. Razão sexual de Mesoclemmys vanderhaegei amostradas em duas localidades 40 

no estado de Mato Grosso, Brasil: Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) 41 

e Estação Ecológica Serra das Araras (EESA). Os resultados de χ2 e os valores da 42 

probabilidade p indicam se existem desvios significativos na razão sexual diferente de 43 

1:1, onde N representa as amostras obtidas em cada área de amostragem (incluindo 44 

capturas e recapturas de cada período de coleta).  45 

 PNCG EESA 

Coleta de 

dados 

Razão 

sexual 

N χ2 p Razão 

sexual 

N χ2 p 

1 1:1,44 22 0,72 0,39 1:1,87 118 10,98 <0,01 

2 1,12:1 17 0,05 0,80 1:1,67 75 4,81 0,02 

3 1:2 24 2,66 0,10 1:2,70 63 13,34 <0,01 

4 1:2 9 - - 1:1,58 44 2,27 0,13 

5 2:1 3 - - 1:3,6 23 7,34 <0,01 

6 1:2,25 13 1,92 0,16 1:8,50 19 11,84 <0,01 

7 2,25:1 13 1,92 0,16 1:1,83 17 1,47 0,22 

8 3,5:1 9 2,77 0,09 1:3,5 36 11,11 <0,01 

9 1,5:1 5 - - 1:1,91 35 3,45 0,06 

*Os valores faltantes não puderam ser calculados devido ao baixo “N” amostral. Todas 46 

as análises apresentaram df  = 1.  47 

Discussão 48 

A população da EESA é a maior já registrada para a espécie na América do Sul. 49 

Estudos anteriores relataram populações de 80 indivíduos (Brito et al. 2009b) em 50 

pequenos córregos no PNCG e entorno, incluindo áreas particulares, e 31 indivíduos 51 

(Marques et al. 2013) em ambientes de silvicultura no estado de São Paulo. O número de 52 

recapturas também foi elevado, não havendo estudos comparativos para a espécie. O 53 

único estudo com taxas de recapturas para M. vanderhaegei considerou recapturas em 54 

intervalos de sete dias (população fechada), e as taxas variaram entre 5,8% e 53,8%, de 55 
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acordo com os corpos d’água amostrados, incluindo quatro corpos d’água que também 56 

foram amostrados no presente estudo no PNCG (Brito et al. 2009b). Acreditamos que 57 

intervalos curtos de amostragem proporcionam maiores taxas de recapturas. Essa 58 

afirmação baseia-se em 56 indivíduos capturados em 2007 em algumas das localidades 59 

aqui amostradas no PNCG entre novembro de 2010 e agosto de 2013 (Brito et al. 2009a). 60 

Entre novembro de 2010 e agosto de 2013, cerca de cinco anos após tal estudo, apenas 61 

um indivíduo foi recapturado, resultando em uma taxa de recaptura de 1,8%. Altas taxas 62 

de recaptura em curto prazo, e baixas taxas em longo prazo, podem indicar que em 63 

períodos curtos, poucos indivíduos migram, havendo poucos indivíduos chegando 64 

(imigrando) ou saindo da população (emigrando). No entanto, em longos períodos de 65 

tempo, há uma substituição de indivíduos na população. Apesar de existir lacunas no 66 

entendimento da movimentação dessa espécie, acreditamos que sua área de vida seja 67 

grande o suficiente para não depender apenas de um corpo d’água, já que há uma grande 68 

variedade de corpos d’água de pequeno porte na área. 69 

Estudos realizados em pequenos corpos d’água com Hydromedusa maximiliani 70 

(Souza e Abe 1997) e Acanthochelys spixii (Neto et al. 2011), outros dois Chelidaes com 71 

ocorrência para o Brasil, apresentaram altas taxas de recaptura (73% e 77%, 72 

respectivamente). Já o cágado Phrynops geoffroanus que vive em corpos d’água maiores, 73 

apresentou taxas de recaptura de 2,4% (Souza e Abe 2001). As altas taxas de recaptura 74 

registradas no presente estudo pode ser consequência da interação entre método de 75 

amostragem e ambiente amostrado. A armadilha funnel trap, adaptada para captura de 76 

quelônios em pequenos ecossistemas aquáticos, mostrou-se eficiente e, aparentemente, 77 

não ocasionou rejeição posterior pelos indivíduos, aspecto esse que impediria recapturas. 78 

Essas armadilhas são eficientes porque o raio de ação da isca cobre a totalidade da área 79 

de pequenos corpos d’água, principalmente em poços ao longo do curso d’água, onde a 80 
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correnteza é menor. A armadilha chegou a capturar de uma só vez 26 indivíduos na 81 

represa Serra Grande. Durante os estudos, em duas situações, indivíduos recém soltos 82 

foram encontrados nas armadilhas revisadas, cerca de 10 minutos após sua soltura, 83 

indicando que podem ter desenvolvido o comportamento conhecido como “happy trap” 84 

(associação da armadilha com a disponibilidade de alimento) (Nichols et al. 1984). 85 

Mesoclemmys vanderhaegei apresenta preferência por corpos d’água oligotróficos 86 

em áreas de planalto (Souza et al. 2000, Brandão et al. 2002, Brito et al. 2009a, Brito et 87 

al. 2012), podendo ser encontrados em corpos d’água lênticos em áreas de planícies 88 

(Souza et al. 2000, Marques et al. 2013, Vinke et al. 2013, Marques et al. 2014). De forma 89 

geral, a disponibilidade de alimento, abrigo, predação e recrutamento (Freilich et al. 2000, 90 

McMaster et al. 2006) influenciam diretamente na abundância de quelônios (Vogt e 91 

Benitez 1997), além da ausência de competidores. O córrego Pindeivar e a represa Serra 92 

Grande localizados em área de platô no topo da Serra Grande, na EESA, apresentaram 93 

maiores densidades entre os corpos d’água estudados. O platô da Serra Grande apresenta 94 

baixo número de predadores (sucuri-verde Eunectes murinus, jacaré-paguá Paleochucus 95 

palpebrosus e lontra Lontra longicaudis), comumente registrados em corpos d’água de 96 

maior porte em menores altitudes na EESA (C. Strüssmann e R. Valadão, pers. obs). 97 

Somado a isso, Phrynops geoffroanus ocorre em simpatria com M. vanderhaegei nos 98 

corpos d’água localizados nessas partes mais baixas, podendo representar uma fonte de 99 

competição. No PNCG por sua vez, não existe registro de P. geoffroanus nos corpos 100 

d’água estudados, apesar de ser comum a ocorrência de Eunectes murinus (Strüssmann 101 

2000) e Paleosuchus palpebrosus (E. Brito, pers. obs.) em córregos e rios próximos. A 102 

população de M. vanderhaegei nessa região parece estar estável desde 2007, quando foi 103 

avaliada pela primeira vez, durante estudos populacionais (Brito et al. 2009a).  104 
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A estrutura populacional foi distinta entre as duas áreas amostradas. A estrutura 105 

populacional em quelônios pode variar por diferentes motivos, como a pressão de 106 

predação exercida sobre um determinado tamanho corpóreo, migração de indivíduos e 107 

pressão antrópica (Hailey et al. 1988, Moore e Seigel 2006). Baixas taxas de 108 

sobrevivência de jovens e de indivíduos muito velhos podem explicar a estrutura 109 

populacional observada, pois animais muito pequenos e muito grandes foram igualmente 110 

pouco abundantes nas duas localidades, como ocorre em outras populações de quelônios 111 

aquáticos (e.g., Edmonds e Brooks 1996, Souza e Abe 2001, Fachín-Terán e Vogt 2004; 112 

Litzgus e Mousseau 2004). Jovens estão sujeitos a altas taxas de predação e menores taxas 113 

de sobrevivência (Iverson 1991; Congdon et al. 1994; Litzgus e Mousseau 2004; Daigle 114 

e Jutras 2005), por esse motivo são mais secretivos e podem ocupar ambientes diferentes 115 

dos adultos (Ernst 1976). Indivíduos muito velhos apresentam menores taxas de 116 

sobrevivência (ver capítulo 2), refletindo em menor taxa de captura para esse grupo. Além 117 

disso, a predação pode ter um impacto importante em alguns corpos d’água, uma vez que 118 

quelônios possuem muitos predadores naturais como peixes (Vinke et al. 2013), 119 

crocodilianos (De La Ossa et al. 2010), serpentes (Rivas 2000), aves (Mader 1981, Lobos 120 

et al. 2011), ariranhas (Gómez e Jorgenson 1999); felinos (Emmons 1987, 1989) e lontras 121 

(Martuscelli 1995). Eventos migratórios devem ter baixo impacto sobre a estrutura da 122 

população, uma vez que os indivíduos, principalmente os maiores que 116 mm de CMC, 123 

foram recapturados com frequência, muitas vezes na mesma localidade. Pressões de 124 

origem antrópica podem influenciar as subpopulações aqui estudadas, já que o PNCG 125 

recebe turistas o ano todo em algumas das áreas amostradas, e áreas no entorno da EESA 126 

sofrem pressão de pecuaristas, inclindo uma parte da própria reserva que está em disputa 127 

judicial.  128 
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 A razão sexual na população da EESA esteve desviada para fêmeas enquanto que 129 

no PNCG não houve diferença entre o número de fêmeas e machos. Populações de 130 

quelônios em ambientes naturais frequentemente apresentam razão sexual diferente de 131 

1:1 (Gibbons 1990), apesar de Bury (1979) encontrar desvio em apenas 33% de 39 132 

estudos investigados. Em estudo sobre uma espécie de quelônio da família Chelidae 133 

(Emydura macquarii emmottii), nove entre 11 populações apresentaram desvios da razão 134 

sexual diferentes de 1:1 e apenas um desses desvios foi a favor de machos (Georges et al. 135 

2006). A razão sexual desviada para machos ou fêmeas entre os vertebrados pode estar 136 

relacionada a fatores ecológicos (Fisher 1930 apud Edmonds e Brooks 1996), como 137 

mortalidade ou atividade diferencial entre os sexos, utilização diferencial de habitats e 138 

dependência da temperatura na determinação do sexo, ou ainda devido a pequenas 139 

amostras ou simplesmente devido ao método de amostragem (Bury 1979, Gibbons 1990, 140 

Edmonds e Brooks 1996, Smith 2002). Na EESA, machos mais velhos com tamanhos de 141 

159 a 202 mm, apresentam menor probabilidade de sobrevivência anual aparente (ver 142 

capítulo 2). Entretanto as taxas de sobrevivência de machos entre 116 a 158 mm foram 143 

semelhantes às apresentadas pelas fêmeas na mesma classe. Assim, aparentemente os 144 

machos mais velhos sobrevivem menos que fêmeas da mesma categoria na EESA, 145 

ocasionando desvio na razão sexual a favor das fêmeas. Diferenças na razão sexual não 146 

podem ser atribuídas a uma eventual seletividade das armadilhas, uma vez que o mesmo 147 

método de amostragem foi utilizado nas duas áreas e apenas em uma apresentou desvios, 148 

como observado em outros estudos (Lovich e Gibbons 1990, Burgin et al. 1999, Smith 149 

2002).  150 

O presente estudo fornece informações sobre duas subpopulações de M. 151 

vanderhaegei em ambientes naturais, em áreas de planalto na bacia do alto Paraguai. 152 

Mesmo que as subpopulações possam não ser consideradas exaustivamente amostradas, 153 
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esse estudo contribuiu para um maior conhecimento de como essas subpopulações estão 154 

estruturadas na natureza e em qual proporção sexual. Apesar da aparente dificuldade de 155 

estudar quelônios da família Chelidae (Souza 2004), o fato da única espécie de quelônio 156 

dulcícola considerada ameaçada de extinção no Brasil ser um cágado (Mesoclemmys 157 

hogei; IUNC 2014), é um grande motivo para intensificarmos os estudos sobre esse grupo 158 

de quelônios. Esse aspecto de ameaça certamente é semelhante a muitas outras espécies 159 

de quelônios não amazônicos, inseridas em áreas mais densamente povoadas na América 160 

do Sul.  161 
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RESUMO 

Fêmeas de Mesoclemmys vanderhaegei são maiores que machos. Essa padrão se repete 

em várias espécies de quelônios, incluindo nas espécies da família Chelidae. Varias 

teorias ecológicas, incluindo a de seleção natural, podem explicar essas diferenças de 

tamanho entre os gêneros de quelônios. Entretanto, no que refere-se a morfometria, sete 

das 34 variáveis aferidas em quelônios foram selecionadas pelo melhor modelo como as 

principais variáveis que diferem fêmeas e machos, consistindo em variáveis ligadas ao 

plastrão, a cabeça e a cauda, sendo elas: comprimento máximo do plastrão (CMP), 

comprimento da sutura médio ventral (SMV), comprimento máximo da ponte (CNX), 

largura do lobo posterior do plastrão (LBP), comprimento da cauda base-cloaca (PRC), 

comprimento da cabeça tímpano-focinho (CTF) e comprimento do tímpano (CT). 

Características sexuais dimórficas foram significativas para a maioria das variáveis 

morfométricas comumente utilizadas, entretanto, o modelo aponta para a importância de 

outras variáveis pouco utilizadas para diferir fêmeas e machos de quelônios.  
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Quelônios frequentemente apresentam diferenças no tamanho entre sexos (Berry e Shine 

1980). A teoria de seleção sexual pode explicam essas diferenças (Darwin, 1874), uma 

vez que podem estar relacionadas ao combate entre machos e, principalmente, a seleção 

dos machos pelas fêmeas, aspecto esse bastante marcante entre os quelônios (Berry e 

Shine, 1980). Indivíduos machos são maiores em espécies de quelônios que apresentam 

combate ou inseminação forçada e são menores quando essas características estão 

ausentes (Berry e Shine, 1980). Uma hipótese com relação a diferenças intersexuais é se 

estas estão relacionadas com a força seletiva que promove o dimorfismo sexual (Shine 

1989) ou se é consequência da seleção sexual.  

Outras teorias também podem explicar o dimorfismo sexual, como: teoria do 

esforço reprodutivo que prevê fêmeas grandes (Ralls 1976; Schoener et al. 1982); teoria 

do particionamento de nicho que prevê que o dimorfismo é maior em populações com 

maior competição por alimento  (Schoener 1967, 1968); teoria da concorrência que prevê 

que o dimorfismo é maior em populações com menor número de congéneres ou 

competidores (Schoener 1977); teoria de tamanho da ilha que indica uma correlação entre 

o tamanho de fêmeas e machos com a área da bacia hidrográfica (Iverson 1984). Teoria 

de distribuição geográfica que indica que o dimorfismo sexual pode variar de acordo com 

a distribuição geográfica das populações (Fitch 1981, Iverson 1984), 

O dimorfismo sexual também pode estar relacionado a diferenças ecológicas 

como características comportamentais, alimentação, uso diferencial do habitat entre sexos 

e diferenças no tamanho corporal de fêmeas e machos (Berry e Shine 1980, Shine 1989). 

Além disso, diferentes variáveis morfológicas devem ser mais desenvolvidas em fêmeas 

(Bonnet et al. 2001), por exemplo a região abdominal maior para produzir maior número 

de ovos ou ovos maiores. Machos também podem apresentar diferenças morfológicas, 

pois esses precisam ter bastante mobilidade para procurar por fêmeas para cópula, nesse 
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caso espera-se que os estruturas musculares dos machos sejam mais desenvolvidas que 

nas fêmeas (Bonnet et al. 2001).  

Apesar da literatura indicar que fêmeas de M. vanderhaegei (Bour, 1973) são 

maiores que machos (Brito et al. 2009, Marques et al. 2013), são necessárias mais 

informações sobre quais aspectos da morfologia são responsáveis por tais diferenças.   

Mesoclemmys vanderhaegei é uma espécie de quelônio de água doce amplamente 

distribuída na América do Sul, incluindo nas bacias hidrográficas dos rios Amazonas, São 

Francisco, Tocantins, Paraguai, Paraná e Uruguai (ver Marques et al. 2014). No Brasil 

sua distribuição está associada a fisionomias savânicas e a áreas de transição com outros 

ecossistemas vegetais florestados ou chaquenhos (Brito et al. 2012, Vinke et al. 2013, 

Marques et al. 2014).  

Nesse estudo objetivamos esclarecer duas questões relacionadas ao dimorfismo 

sexual de M. vanderhaegei, sendo elas: (1) Entre as variáveis morfológicas 

frequentemente aferidas em quelônios – que normalmente são oito, quais são 

significativamente diferentes entre fêmeas e machos de M. vanderhaegei? (2) Entre todas 

as variáveis morfométricas possíveis de serem aferidas em quelônios – 34 variáveis,  

quais as variáveis importantes para diferir fêmeas de machos de M. vanderhaegei?  

Métodos 

As coletas de dados ocorreram entre novembro de 2010 e agosto de 2013 em três 

corpos d’água na EESA (15°49'31"S; 57°17'14"W; datum WGS 84) e em cinco corpos 

d’água no PNCG (15°24'59"S; 55°50'29"W; datum WGS 84). Os indivíduos foram 

capturados com armadilhas tipo covo (funnel traps) (Brito et al., 2009). Cada indivíduo 

capturado foi individualizado (para identificar eventuais recapturas) seguindo os métodos 
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de marcação adaptados de Cagle (1939) e Ferner (1979), que consistem em um sistema 

de combinação de cortes retangulares nas placas marginais da carapaça.  

O sexo dos indivíduos foi determinado por características sexuais secundárias: 

machos apresentam cauda mais alongada (base-cloaca) quando comparados às fêmeas. 

Por não conhecemos a idade de maturação sexual de machos e fêmeas, indivíduos < 116 

mm de comprimento total da carapaça (CMC) foram considerados jovens. Acima de 116 

mm de CMC foi possível diferenciar o sexo dos indivíduos pelo comprimento da cauda 

(base-cloaca), sendo esses incluídos nas categorias “fêmeas” e “machos”. É importante 

destacar que nas categorias “fêmeas” e “machos” estão incluídos indivíduos sub-adultos 

e adultos. A biometria dos indivíduos capturados foi realizada com paquímetro de metal 

Stainless Hardened de 300 mm. O peso foi obtido com auxílio de dinamômetros de mãos 

do tipo Pesola@ com capacidades para 100g (precisão 0,1g), 1.000g (precisão 1,0g) e 5kg 

(precisão 100g). Após a marcação e biometria, os animais foram liberados no mesmo 

local de captura. 

Foram aferidas oito variáveis morfológicas e a massa (g) de todos os indivíduos 

capturados (N = 300), sendo elas: comprimento máximo da carapaça (CMC), largura 

máxima da carapaça (LMC), comprimento máximo do plastrão (CMP), largura máxima 

do plastrão (LMP), altura da carapaça (ALT), comprimento da cauda (base-cloaca, PRC), 

comprimento da cauda (cloaca-ponta, PSC) e largura cefálica (LC) além da massa. Dentre 

os 300 indivíduos registros, aferimos outras 26   variáveis morfométricas de 64 indivíduos 

adultos sexados das duas localidades amostradas para testar quais as variáveis 

importantes à serem aferidas em M. vanderhaegei, sendo elas: comprimento máximo da 

carapaça (CMC), largura máxima da carapaça (LMC), largura central da carapaça (LCC), 

comprimento máximo do plastrão (CMP), largura máxima do plastrão (LMP), altura da 

carapaça (ALT), comprimento da cauda (base-cloaca, PRC), comprimento da cauda 
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(cloaca-ponta, PSC), largura cefálica (LC), comprimento do terceiro escudo central 

(CC3), largura do terceiro escudo central (LC3), comprimento do escudo nucal (NCL), 

largura dos escudos gulares (LGLS), comprimento do escudo gular esquerdo (CGL), 

comprimento do escudo intergular (CIG), largura do escudo intergular (LIG), largura do 

escudo peitoral esquerdo (LPE), comprimento do escudo peitoral esquerdo (CPE), 

comprimento do escudo abdominal (CAB), largura do escudo abdominal (LAB), diagonal 

interna do escudo anal (DIA), comprimento do escudo anal (CANL), diagonal externa do 

escudo anal (DEA), diagonal externa do escudo anal (DEA), comprimento da sutura 

médio-ventral (SMV), comprimento máximo da ponte (CNX), comprimento mínimo da 

ponte (CNX2), largura do lobo anterior do plastrão (LBA), largura do lobo posterior do 

plastrão (LBP), distância entre o extremo da sutura médio-ventral e o extremo da carapaça 

(VAO), comprimento da cabeça (CC), comprimento tímpano focinho (CTF), 

comprimento do tímpano (CT), largura do tímpano (LT) e diâmetro do olho (DO) (Bager 

et al. 2010). Todas as medidas foram aferidas em mm de forma linear.  

Comparamos as oito variáveis morfométricas mais utilizadas (CMC, LMP, CMP, 

LMP, ALT, PRC, PSC e LC) e massa corpórea de fêmeas e machos de M. vanderhaegei 

utilizamos o teste t de Student (Zar 1996), para verificar se existem diferenças 

significativas entre os sexos nas duas áreas. 

Para determinar quais das 34 variáveis aferidas explicam melhor o dimorfismo 

sexual, utilizados dados morfométricos de 64 indivíduos com tamanhos entre 116 e 196 

mm (entre fêmeas e machos). Transformamos o sexo em uma variável binária, e 

padronizamos as medidas pelo comprimento total da carapaça (CTC). Posteriormente, 

utilizamos multi-modelos para encontrar a combinação de variáveis que melhor explica 

as diferenças morfológicas entre os sexos, eliminando variáveis correlacionadas, a partir 

do pacote glmulti (Calcagno e Mazancourt 2010). Os modelos são classificados pelo 
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Critério de Informação de Akaike (AIC) que permite a compreensão de incertezas sobre 

o conjunto de modelos candidatos (Burnham e Anderson 2002) e pelos valores de ∆AIC, 

onde os menores valores indicam os melhores modelos. Consideramos que todos os 

modelos com ∆AIC<2, foram igualmente bons, entretanto extraindo apenas o melhor 

modelo. As variáveis do melhor modelo selecionadas através do AIC, foram utilizadas 

em um modelo de análise de variância multivariada não-paramétrica (NP-MANOVA, 

Anderson 2001) para avaliar se fêmeas e machos são realmente distintos segundo as 

variáveis morfológicas selecionadas pelo melhor modelo. A NP-MANOVA é um 

procedimento de permutação que não prejudica a suposição de normalidade multivariada, 

sendo uma análise multivariada análoga a Fisher (F), calculada a partir de qualquer matriz 

de distância simétrica ou de dissimilaridade com valores de p obtidos utilizando 

permutações. A NP-MANOVA é uma boa opção para substituir métodos não-

paramétrico, além de permitir a inclusão de dados de variáveis contínuas e categóricas no 

mesmo modelo (Anderson 2001) a NP-MANOVA foi implementada usando a função 

adones do pacote Vegan (Oksanen et al. 2012). Posteriormente, realizamos uma Análise 

de Componentes Principais (PCA) e extraímos o primeiro e segundo eixo utilizando o 

método de broken-stick (Jackson 1993) para ter uma representação visual que permitisse 

fazer uma individualização dos grupos (fêmeas e machos) com relação às variáveis 

testadas pela NP-MANOVA. Todas essas análises estatísticas foram realizadas utilizando 

o programa R (R Development Core Team 2014). 

 

Resultados 

Foram capturados no total 300 indivíduos nas duas áreas amostradas. Entre os 

indivíduos sexados a razão sexual da população da EESA foi significativamente desviada 
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para as fêmeas 1,0:1,5 (χ2 =8,13; df = 1; p< 0,01) enquanto que no PNCG não houve 

diferença significativa, 1,0:0,87, (χ2 = 0,27; df = 1; p = 0,59), equivalendo à proporção de 

1:1 nessa localidade. 

Fêmeas atingiram maiores tamanhos que machos nas duas áreas amostradas, 

alcançando CMC (comprimento máximo de carapaça) de 220 mm (PNCG 157,80±32,30; 

EESA 155,60±20,37). O maior macho do PNCG chegou a 177 mm e na EESA a 201,30 

mm. Fêmeas só não diferem dos machos no comprimento da cauda na porção cloaca-

ponta (PSC; p = 0,06), sendo significativa a diferença entre as oito variáveis 

morfométricas comparadas (Tabela 1). As duas subpopulações apresentaram resultados 

semelhantes, apesar de pequena variação de amplitude em algumas variáveis 

morfométricas.  
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Tabela 1. Morfometria dos indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei capturados em 

duas áreas amostradas no estado de Mato Grosso, Brasil. Para cada sexo (fêmeas e 

machos) é apresentada a média, o desvio padrão (DP), o tamanho amostral (N) e o valores 

de t e p (análise de variância). Com exceção da massa que é apresentada em “g”, todas as 

variáveis são apresentadas em milímetros. 

 Fêmeas 

Média±DP 

Machos 

Média±DP 

t p 

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães N=27 N=31   

Comprimento máximo da carapaça (CMC) 157,80±32,30 139,45±24,06 2,41 0,01 

Largura máxima da carapaça (LMP) 110,70±21,52 97,20±14,26 2,77 <0,01 

Comprimento máximo do plastrão (CMP) 142,10±29,20 119,8± 23,90 3,14 <0,01 

Largura máxima do plastrão (LMP) 92,32±18,50 79,95±11,55 3,00 <0,01 

Altura da carapaça (ALT) 45,94±9,46 40,36±7,09 2,51 0,01 

 Comprimento da cauda (base-cloaca, PRC) 15,04± 3,86 21,27±6,87 4,32 <0,01 

Comprimento da cauda (cloaca-ponta, PSC) 14,21±4,15 12,34±3,28 1,87 0,06 

Largura cefálica (LC) 31,13±5,80 27,75±4,06 2,53 0,01 

Massa (g) 383,90±213,12 246,30±103,24 3,05 <0,01 

Estação Ecológica Serra das Araras N= 110 N= 73   

Comprimento máximo da carapaça (CMC) 155,60±20,37 142,50±20,55 4,25 <0,01 

Largura máxima da carapaça (LMP) 119,00±30,21 100,20±20,36 4,51 <0,01 

Comprimento máximo do plastrão (CMP) 101,86±31,10 108,37±21,03 4,42 <0,01 

Largura máxima do plastrão (LMP) 93,42±30,77 59,65±21,21 5,93 <0,01 

Altura da carapaça (ALT) 28,68±30,92 29,80±20,42 3,46 <0,01 

Comprimento da cauda (base-cloaca, PRC) 15,90±29,40 21,28±6,26 8,51 <0,01 

Comprimento da cauda (cloaca-ponta, PSC) 13,40±29,07 10,30±20,92 0,39 0,69 

Largura cefálica (LC) 32,30±29,64 27,80±18,91 6,17 <0,01 

Massa (g) 349,40±125,74 269,50±106,26 4,62 <0,01 
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Das 34 variáveis morfométricas aferidas dos 63 indivíduos sexados [43 (68%) 

fêmeas e 20 (32%) machos], foram gerados 610 modelos. Destes, 46 modelos estiveram 

dentro de duas unidades de ∆AIC e 72 atingiram 95% do peso total dos modelos. O 

melhor modelo selecionou sete variáveis morfométricas que foram utilizadas para 

diferenciar fêmeas e machos: comprimento máximo do plastrão (CMP) + comprimento 

da sutura médio-ventral (SMV) + comprimento máximo da ponte (CNX) + largura do 

lobo posterior do plastrão (LBP) + comprimento da cauda (base-cloaca, PRC) + 

comprimento tímpano focinho (CTF) + comprimento do tímpano (CT). O melhor modelo 

apresentou AIC de 45,5 e W-AIC 0,003. Utilizando as variáveis selecionadas pelo melhor 

modelo é possível constatar que fêmeas e machos apresentam morfometria 

significativamente diferente (NP-MANOVA: F7,55 = 6,63, p = 0,01). O primeiro e 

segundo eixo da PCA foram responsáveis pela maior parte da variação, representando 

98,7% de toda variância. Há uma separação clara da maior parte das fêmeas e machos 

(Figura 1).  
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Figura 1. Distribuição multidimensional de fêmeas (F) e machos (M) de Mesoclemmys 

vanderhaegei, utilizando as sete variáveis selecionadas pelo melhor modelo. Nessa 

ordenação apresentamos informações de 63 indivíduos sexados (>116 mm) no Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) e Estação Ecológica Serra das Araras 

(EESA). 

 

Discussão 

Fêmeas de Mesoclemmys vanderhaegei são maiores que machos e este é um 

atributo comum em espécies da família Chelidae (Souza 2004) e em outras famílias de 

quelônios aquáticos (Berry e Shine 1980). O dimorfismo sexual pode estar relacionado 

às taxas de crescimento distintas após a maturidade sexual ou à mortalidade diferencial 

de indivíduos adultos ocasionado, por exemplo, pelo uso diferencial do ambiente por 
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fêmeas e machos (Lovich e Gibbons 1990). Dimorfismo sexual em tamanho também 

reflete diferenças entre os sexos quanto ao tamanho médio e idade com que atingem a 

maturidade sexual. Assim, o sexo de menor tamanho deve amadurecer sexualmente com 

tamanho menor levando, consequentemente, ao dimorfismo sexual (Lovich e Gibbons 

1990). Não sabemos qual o tamanho dos indivíduos de M. vanderhaegei na ocasião da 

maturidade sexual. Os únicos dados disponíveis correspondem a registros de fêmeas 

ovígeras capturadas ao longo desse estudo, com tamanhos entre 150 a 191 mm. Dados 

que permitam comparar a idade de maturação sexual entre fêmeas e machos e as taxas de 

crescimento de cada um ainda são limitados, sendo difícil provar o bimaturismo como 

causa do dimorfismo sexual (Moskovits 1988). Quanto à mortalidade diferencial, é fato 

que a taxa de sobrevivência de machos mais velhos é muito baixa em pelo menos uma 

das duas subpopulações aqui estudadas (ver capítulo 3). Entretanto, como encontrado 

para outras espécies da família Chelidae (Souza e Abe 1997, Neto et al. 2011) ou em 

quelônios de outras famílias (Edmonds e Brooks, 1996), a diferença de tamanho entre 

fêmeas e machos pode estar relacionado a vários fatores, como a ausência de disputa por 

território ou a alocação de energia para o crescimento de partes do corpo para aumentar 

o sucesso de cópula em disputas com outros machos (Berry e Shine 1980). 

Processos relacionados à seleção natural influenciam diretamente a forma do 

corpo, cor e comportamento de machos e fêmeas (Lovich et al. 2010), mas são difíceis de 

serem comprovadas. As diferenças sexuais em machos estão relacionadas à capacidade 

de disputa por território, corte e cópula, já nas fêmeas esse processo potencializa o 

acúmulo de reservas de nutrientes necessárias para reprodução, para obter, por exemplo, 

ovos maiores ou um maior número de filhotes (Berry e Shine 1980, Gibbons et al. 1982, 

Congdon e Gibbons 1983; Lagarde et al. 2003, Bonnet et al. 2001, Stevenson et al. 2007).  



64 
  

Nosso melhor modelo previu, além do tamanho do corpo e cauda dos indivíduos, 

aqui representados pelo CMP e PRC, que outras variáveis morfológicas também diferem 

fêmeas e machos de M. vanderhaegei, como variáveis relacionadas ao plastrão (SMV), a 

ponte (SMV, CNX, LBP) e a cabeça (CTF e CT) dos indivíduos. Variáveis consideradas 

importantes para diferir fêmeas de machos como VAO e ALT não foram selecionadas 

pelo melhor modelo, entretanto, estavam entre os modelos com ∆AIC < 2, indicando que 

também são variáveis importantes para diferir sexos. Para Trachemys dorbigni, espécie 

aquática da sub-ordem Cryptodira, o VAO foi considerado uma variável de dimorfismo 

sexual secundário importante na diferenciação dos sexos (Bager et al. 2010).  

Variáveis relacionadas à forma e tamanho do corpo de fêmeas e machos de 

quelônios podem representar diferenças no uso do habitat, na reprodução, no 

comportamento, na proteção contra predadores, no tamanho da área, na competição por 

recursos e na disponibilidade de alimento no ambiente (Schoener 1967, 1968, 1977, Ralls 

1976, Harestad e Bunnel 1979, Schoener et al. 1982, Iverson 1984, Shine 1989, Bonnet 

et al. 2001, Pearson et al. 2002a, 2002b, Kaddour et al. 2008). Estudos comprovam a 

existência de relação positiva entre o tamanho da área de vida e o tamanho corporal de 

fêmeas e machos (Harestad e Bunnel 1979, Iverson 1984), uma vez que o tamanho da 

área afeta diretamente a disponibilidade de alimento, e essa disponibilidade é menor em 

pequenas bacias hidrográficas (MacArthur e Wilson 1967). Entretanto, como essa pode 

ser a teoria que explica o tamanho diferencial entre sexos se o espaço e alimento que está 

disponível para um indivíduo também está disponível para outro? A necessidade de 

demanda por energia distinta entre os sexos (Harestad e Bunnel 1979) poderia explicar 

tal variação morfológica, mas no caso de M. vanderhaegei, não existe diferença na dieta 

entre sexos, sendo ambos onívoros (Brito 2008), limitando a diferença apenas a 

quantidade, uma vez que indivíduos maiores necessitam de maior volume de alimento. 
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Nesse caso, indivíduos maiores, no caso as fêmeas, necessitariam de área maior para 

suprir suas necessidades alimentares, principalmente nas localidades estudadas, pois 

trata-se de córregos oligotróficos, ou seja, pouco produtivos.  

A disponibilidade de alimento nas áreas aqui estudadas também deve ser a razão 

do menor tamanho dos indivíduos analisados nesse estudo, quando comparado a outras 

populações. Uma população de M. vanderhaegei localizada em lagoas próximas a 

silvicultura em áreas de Savana, no Sudeste do Brasil, apresentou indivíduos bem maiores 

que os analisados no presente estudo, sendo a média de tamanho dos indivíduos da lagoa 

próximas a silvicultura de 203 mm para fêmeas e 171 mm para machos e no presente 

estudo de 157 mm no PNCG e 155 mm na EESA para fêmeas e 139 mm no PNCG e 142 

mm na EESA para machos (Marques et al., 2013). Entretanto, mesmo com a variação no 

tamanho nas três área comparadas acima, o dimorfismo entre fêmeas e machos se 

manteve. A teoria de biogeografia de ilhas pode explicar a correlação positiva entre o 

tamanho do corpo de fêmeas e machos, mas não explica porque estes exibem dimorfismo 

sexual. Assim, não apenas o tamanho da área, mas a produtividade do ecossistema 

aquático em questão, pode influenciar no tamanho dos indivíduos de uma população, mas 

não no dimorfismo entre os sexos. Acreditamos que nem a teoria de competição por 

alimento sugerida por Schoener (1967, 1968) seria responsável por tais diferenças 

sexuais.  

Atividades relacionadas à reprodução são um dos maiores fatores que explicam o 

uso diferencial do ambiente e, consequentemente, o dimorfismo sexual em M. 

vanderhaegei, onde fêmeas movimentam-se a procura de áreas para nidificação e machos 

a procura de fêmeas para cópula (Gibbons 1990, Wariss et al. 2012). Entretanto, para 

muitas espécies a movimentação não é suficiente para explicar o dimorfismo sexual entre 



66 
  

quelônios (Moskovits e Kiester 1987, Jerozolimski et al. 2009). Assim, outros fatores 

como seleção sexual e esforço reprodutivo devem ser consideradas conjuntamente.   

Diferenças na forma da carapaça de fêmeas podem representar efeito da seleção 

natural, uma vez que as fêmeas podem estar mais protegidas com conchas maiores, sendo 

uma vantagem contra predadores (Barros et al. 2012). Além disso, fêmeas maiores 

indicam maior número de ovos ou ovos maiores, potencializando o sucesso reprodutivo 

(Gibbons e Greene 1990, Batistella e Vogt 2008). Esperávamos que diferenças no maior 

tamanho das fêmeas também refletissem nas variáveis ALT e LCC, uma vez que a altura 

e largura da carapaça poderiam indicar dimorfismo das fêmeas para aumentar a produção 

de ovos, mas essas variáveis não foram selecionadas pelo melhor modelo. Espécies 

terrestres como do Testudo horsfieldii, cujas fêmeas são maiores que machos, possuem 

carapaça mais larga, da mesma forma que Chelonoidis carbonaria e C. denticulata, duas 

espécies terrestres com distribuição para América do Sul (Kaddour et al. 2008, Barros et 

al. 2012). Nosso modelo selecionou variáveis pouco utilizadas para diferir fêmeas e 

machos em estudos populacionais e estudos de dimorfismo sexual (e.g., Moskovits 1988; 

Fagundes et al. 2010; Barros et al. 2012). Variáveis morfológicas relacionadas à cabeça 

de quelônios, por exemplo, não são utilizadas em estudo de dimorfismo, sendo destacadas 

apenas na diferenciação de espécies (Rueda-Almonacid et al. 2007). Nossos estudos 

apontam para variáveis dimórficas pouco utilizadas pela comunidade científica, 

indicando que, dependendo do objetivo do estudo, é dispensável aferir dezenas de 

variáveis como fizemos, focando apenas em variáveis que realmente explicam as 

variações entre sexos. Entretanto, não podemos garantir que as variáveis selecionadas 

pelo melhor modelo sejam importantes para diferir fêmeas e machos de todas as famílias 

de quelônios, mas acreditamos que podem ser replicadas para quelídeos. 
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CAPÍTULO III 

Elizângela Silva de Brito, Christine Strüssmann, Rafael Martins Valadão, Richard Carl 

Vogt e Leonardo França. Sobrevivência e recrutamento de duas subpopulações de 

Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973) (Testudines: Chelidae) na Bacia do Alto 

Paraguai, Brasil. A ser submetido para publicação no periódico Herpetologica. 
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ABSTRACT: We estimated the annual apparent survival, probability of recapture 

and recruitment of Mesoclemmys vanderhaegei in two distinct localities, Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) and Serra das Araras ecological 

station (EESA), both located in the Paraguay River basin, between November 

2010 and August 2013. We estimate the survival in five categories of gender/age 

class: juveniles, smaller females and larger females; and smaller males and 

larger males . We captured 300 individuals (77 [26%] in PNCG and 223 [74%] in 

EESA) and 343 recaptures were obtained [74 (22%) in the PNCG and 269 (78%) 

in EESA].The more parsimonious model of PNCG population was constant for 

genders and age class, estimating a survival of 0.56 (95% CI = 0.40-0.71). In the 

EESA population, smaller males had the higher estimate of survival (Φ = 0.61; 

95% CI = 0.11- 0.37), however, larger males showed the lowest estimate of 

survival (Φ = 0.05; 95% CI = 0.07-0.00). The annual estimated survival apparent 

(Φ) of smaller females and males was consistently higher than the estimated 

categories of larger individuals. The parsimonious model of time-reversal of 

PNCG resulted in an estimate of survival (Φ = 0.85, 95% CI = 0.54-0.96) and 

constant recruitment (f = 0.18, 95% CI =-0.44 0.06) with consequent population 

growth estimated in 1.03. For the population of EESA, the best model estimated 

survival ranging from 0.31 and 0.99 (95% CI = 0.11-0.61; CI = 0.83-0.99) and 

constant recruitment of 0.02 (95% CI = 0.00-0.13), resulting in estimated 

population growth that ranged between 0.33 and 1.01, greater than six sampling 

occasions in the EESA. Annual apparent survival estimates obtained for M. 

vanderhaegei was among the lowest recorded for continental chelonians. Our 

study showed that survival estimates to a species of turtles can be local and not 

species- specific related. 
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INFORMAÇÕES de longo prazo sobre aspectos de populações animais em 

ambientes naturais são difíceis de obter, principalmente quando consideramos 

espécies de vida longa. Nesse contexto, modelos populacionais são ferramentas 

indispensáveis para entender a dinâmica populacional (Heppell et al., 1996). 

Estudos demográficos são utilizados para verificar se populações estão em 

declínio, sujeitas a processos dependente da densidade ou para caracterizar a 

estrutura das populações nos ambientes naturais (Crouse et al., 1987; Congdon 

et al., 1994; Congdon et al., 1999; Tucker et al. 2001; Fonnesbeck e Dodd, 2003; 

Bjurlin e Bissonette, 2004; Fordham et al., 2006; Flaherty et al., 2008; Martins 

eSouza, 2009; Spencer eThompson, 2005; Fordham et al., 2007; Casale et al., 

2007; Fordham et al., 2009; Neto et al., 2011). Estimar parâmetros como 

sobrevivência, probabilidade de recaptura e taxas de incremento populacional, 

auxiliam no entendimento da resiliência das populações selvagens (Akaike, 

1973; Pradel, 1996; Fonnesbeck e Dodd, 2003). 

Em ambiente natural, o momento da morte dos indivíduos é desconhecido 

(Clobert et al., 1990). Assim, modelos com base em dados de marcação-

recaptura são amplamente utilizados para sanar a dificuldade em estimar a 

sobrevivência e outros aspectos ligados a demografia (Lebreton et al., 1992).  

Animais com estratégia de vida que envolve elevada fecundidade e longevidade, 

crescimento lento e maturação sexual tardia, como os quelônios, apresentam 

normalmente altas taxas de sobrevivência de adultos, mas baixas taxas de 

sobrevivência de ovos e de classes etárias mais baixas, como recém eclodidos 

e jovens. Assim, esses amniotas produzem muitos filhotes ao longo da vida, mas 

poucos sobrevivem até a maturação sexual (Iverson, 1991; Heppell, 1998; 

Chaloupka e Limpus, 2002; O’Brien et al., 2005). Uma vez adultos, os quelônios 
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correm menos riscos de predação e possuem maior mobilidade e capacidade 

fisiológica para suportar períodos de estresse ambiental (Bodie e Semlitsch, 

2000a; Janzen et al., 2000). Aspectos biológicos como maturação tardia e 

crescimento lento de animais de longa vida restringem a capacidade da 

população em responder rapidamente ao aumento da mortalidade de adultos em 

resposta a pressão de caça e a alterações em seu habitat, tornando-se 

preocupante uma vez que estudos têm fornecido evidências quantitativas sobre 

populações de quelônios de água doce em declínio populacional (Seigel, 1993; 

Gibbons et al., 2001; Tucker et al., 2001). 

As estimativas de sobrevivência dos quelônios variam de acordo com o uso do 

habitat e comportamento exercido por cada grupo (dulcícola, terrestre e 

marinho). Espécies de água doce apresentam menor taxa de sobrevivência nos 

estágios de ovos, filhotes recém eclodidos e nos primeiros anos de vida, ao 

passo que quelônios marinhos e terrestres apresentam maior taxa de 

sobrevivência nessas categorias (Iverson, 1991). No entanto, a sobrevivência de 

espécies marinhas é menor quando adultas, principalmente de fêmeas, diferindo 

dos quelônios dulcícolas e terrestres nessa categoria (Iverson, 1991). 

O tamanho da ninhada e dos filhotes nos primeiros anos de vida, a densidade 

de ninhos por localidade e o tipo do habitat também influenciam nos padrões de 

sobrevivência de quelônios. As condições ambientais também são importantes, 

uma vez que exercem forte influência sobre a história de vida dos animais 

(Stearns, 1992). Diferentes taxas de sobrevivência podem ser observadas 

quando consideramos classes etárias distintas. O padrão para quelônios 

dulcícolas é que, indivíduos jovens possuam menor probabilidade de 
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sobrevivência que indivíduos adultos (Iverson, 1991), uma vez que estão mais 

susceptíveis a predação. 

Estudos relacionados à sobrevivência, probabilidade de recaptura e de 

recrutamento de quelônios dulcícolas são raros na América do Sul, 

principalmente com espécies da família Chelidae (e.g. Martins e Souza, 2009; 

Neto et al., 2011), mesmo sendo a família mais diversa no Brasil com 20 

espécies registradas (Bérnils e Costa, 2011). Estudos evidenciam que espécies 

como Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1825), com ocorrêcia para Floresta 

Atlântica (Martins e Souza, 2009) e Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 

1835), para o Cerrado (Neto et al., 2011), apresentaram estimativas de 

sobrevivência anual aparente superiores a 0,90. Mesoclemmys vanderhaegei 

(Bour, 1973) é uma espécie de cágado amplamente distribuída na América do 

Sul, sendo registrada nas bacias hidrográficas dos rios Amazonas, São 

Francisco, Tocantins, Paraguai, Paraná e Uruguai (Iverson1991; Cabrerra, 1998; 

Villaça, 1999; Souza et al., 2000; Baldo e Krauczuk, 2000; Yanosky et al., 2000; 

Brandão et al., 2002; Souza, 2005; Bour e Zaher, 2005; Baldo et al., 2007; 

Silveira, 2009; Brito et al., 2012; Vinke et al., 2013), ocorrendo principalmente em 

pequenos córregos oligotróficos (Souza et al., 2000; Brandão et al., 2002; Brito 

et al., 2009a; 2009b). Alguns aspectos de sua estrutura populacional como 

classes de tamanhos, razão sexual, abundância, biomassa e estimativas de 

tamanho populacional já foram estudados em duas subpopulações no Cerrado 

brasileiro, nos estados de Mato Grosso e São Paulo (Brito et al., 2009b; Marques 

et al., 2013). Entretanto, aspectos como reprodução, sobrevivência, crescimento 

populacional e movimentação, entre outros, ainda são desconhecidos para a 

espécie. 
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Com base em dados de captura-marcação-recaptura de M. vanderhaegei 

apresentamos as primeiras informações sobre estimativa de sobrevivência 

aparente, probabilidade de recaptura e recrutamento em duas áreas de planalto 

localizadas na bacia do Prata, em áreas de savana na região central da América 

do Sul. Nossos objetivos foram: (1) estimar a sobrevivência anual aparente das 

subpopulações estudadas e; (2) avaliar variações individuais (tamanho e sexo) 

e sazonais na sobrevivência e recrutamento destas subpopulações. 

Trabalhamos com as hipóteses de que a estimativa de sobrevivência das classes 

de tamanhos de indivíduos maiores são superiores a 0,90, sendo maiores que 

as estimativas de sobrevivência de jovens. Também consideramos a hipótese 

de baixas taxas de recrutamento balanceando as altas taxas de sobrevivência.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Estação Ecológica Serra das Araras (EESA; 

15°49'31"S; 57°17'14"W; datum WGS 84) e no Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães (PNCG; 15°24'59"S; 55°50'29"W; datum WGS 84), incluindo seu 

entorno imediato, ambas as Unidades de Conservação (UCs) estão localizadas 

em áreas de savana na Bacia do Alto rio Paraguai, entretanto, mesmo se 

tratando de UCs de proteção integral possuem problemas fundiários. O PNCG, 

com área de 32.630 há, está situado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos 

Guimarães, no Planalto dos Guimarães, uma unidade geomorfológica localizada 

a nordeste da bacia do alto rio Paraguai e a noroeste da bacia sedimentar do rio 

Paraná (Alvarenga et al., 1984; Ab’Sáber, 2003). Já a EESA possui 28.700 ha e 

está localizada no sudoeste do estado de Mato Grosso, nos municípios de Porto 
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Estrela e Cáceres. A EESA faz parte da unidade geomorfológica Província 

Serrana, um corredor que liga as fitofisionomias da Amazônia (Ross, 1991). A 

distância linear entre as duas UCs é de aproximadamente 180 km, e ambas 

possuem corpos d’água de 1a, 2a e 3a ordem, sendo que os corpos d’água da 

EESA evoluíram a partir de uma extensa superfície de erosão (Ross, 1991) 

apresentando córregos com fundo rochoso e arenoso, com presença de calcário. 

Já no PNCG os corpos d’água possuem fundo rochoso e arenoso, mas a 

formação é arenítica, sendo os mesmos contornados por veredas (Alvarenga et 

al., 1984). Os corpos d’água nos quais foram realizadas amostragens, nas duas 

UCs, são de planalto e perenes, com as principais bacias hidrográficas 

identificadas por um padrão de drenagem radial, sendo comum a presença de 

corredeiras e grandes quedas d’água, formando cachoeiras (Fonseca, 2005). O 

clima nas duas áreas é do tipo Aw (savana tropical) na planície e Cw (temperado 

úmido) no planalto, segundo a Classificação de Köppen-Geiger (Peel et al., 

2007), apresentando duas estações anuais bem definidas, chuvosa (novembro 

a março) e seca (abril a outubro), com precipitação anual entre 1.800 e 2.000mm. 

 

Métodos 

As coletas de dados ocorreram em nove ocasiões entre novembro de 2010 e 

agosto de 2013, espaçadas entre dois e cinco meses, totalizando 45 dias de 

amostragem. Os meses entre dezembro a março foram evitados para minimizar 

o risco de morte por afogamento dos animais capturados, já que neste período 

há grande volume de chuvas e súbita elevação do nível da água em alguns 

corpos d’água. A amostragem ocorreu em três corpos d’água na EESA, por meio 

de 28 armadilhas (esforço total de 30.240 horas/armadilha), e cinco corpos 
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d’água no PNCG, por meio de 44 armadilhas (esforço total de 47.520 

horas/armadilha), instaladas ao longo de cinco noites em cada uma das nove 

ocasiões de amostragem (Fig. 1). Cada corpo d’água foi amostrado ao longo de 

500 m e as armadilhas foram distanciadas cerca de 50 m uma da outra, 

totalizando 10 armadilhas por corpo d’água, exceto em duas represas, onde as 

armadilhas foram distribuídas de forma uniforme.  

As armadilhas utilizadas eram do tipo covo (funnel traps), que consistem em 

cilindros (1,20 m de comprimento x 60 cm de diâmetro) confeccionados em tela 

plástica tipo mosqueteira (malha 5,0 x 1,0 mm), com abertura em forma de funil 

invertido (30 cm de diâmetro na abertura). Os animais são atraídos para o interior 

do covo com o uso de isca de carne bovina, inserida em um recipiente que 

impeça seu consumo, mas permita a dispersão do odor da mistura (Legler, 1960; 

Ream e Ream, 1966; Brito et al., 2009a).  
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FIG. 1.–. Área de estudo localizada no estado de Mato Grosso, Brasil. Estação Ecológica 

Serra das Araras (EESA; à esquerda) e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães 

(PNCG; a direita). Os pontos indicam os corpos d’água amostrados sendo: (1) Rio 

Jauquara; (2a) córrego Pindeivar; (2b) represa Serra Grande; (3) córrego Congonhas; 

(4a) córrego Independência; (4b) córrego Presbitério; (5a) córrego Aldeia Velha; e (5b) 

represa Aldeia Velha. 

 

Históricos de marcação e recaptura foram gerados ao longo das nove ocasiões 

de coletas de dados já que todos os indivíduos capturados foram individualizados 

por combinações de cortes nas placas marginais da carapaça (Cagle,1939; 

Ferner,1979 ). O sexo foi determinado mediante exame externo: indivíduos 

machos apresentam cauda comparativamente mais longa do que as fêmeas. 

Indivíduos com comprimento máximo da carapaça (CMC) menor que 116 mm 

foram considerados jovens, uma vez que a sexagem abaixo dessa classe de 

tamanho não era segura. As medidas dos indivíduos capturados foram 
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realizadas com paquímetro de metal de 300 mm, com precisão de 0,01 mm. 

Após todo o processo de biometria todos os animais foram soltos nos mesmos 

locais de captura.  

 

Análise de dados 

Utilizamos o programa MARKTM (versão 6.2, Build 9200; White e Burnham 1999; 

Cooch e White 2006), considerando a população como aberta. MARKTM é um 

software flexível que permite o teste de hipóteses sobre a influência da variação 

espacial, temporal e individual na sobrevivência anual aparente (Φ) e 

probabilidades de recaptura (p) dos indivíduos (Lebreton et al., 1992). Usamos 

modelos multi-estado (multi-state recaptures only), uma extensão do modelo 

Cormack-Jolly-Seber (CJS), para estimar a sobrevivência anual (Φ), 

probabilidade de recaptura (p) e parâmetro de transição (Ψ) (Brownie et al., 

1993; White e Burnham, 1999) em M. vanderhaegei. Além disso, o modelo foi 

utilizado para estimar a sobrevivência e avaliar o efeito de covariáveis intrínsecas 

(gênero) que podem ser alteradas no mesmo indivíduo ao longo do estudo (idade 

e categoria de tamanho). Posteriormente utilizamos modelos de tempo-reverso, 

também chamados de modelos de Pradel, para avaliar o efeito de covariáveis 

tempo-específicas sobre as estimativas de sobrevivência e recrutamento (f; 

definido como a probabilidade de um indivíduo capturado estar vivo no tempo i 

– 1) nas duas subpopulações de M. vanderhaegei. Esse modelo é uma extensão 

do modelo Jolly-Seber e considera a história de capturas em ordem temporal 

inversa, para estimar a sobrevivência e recrutamento (Pradel, 1996), e considera 

os resultados da análise dos modelos multi-estados para definir o conjunto de 

dados usados na análise de tempo reverso. Neste processo excluímos dados de 



86 
  

indivíduos transitórios, visto que mostraram potencial para subestimar as 

estimativas de sobrevivência. 

Consideramos a sobrevivência como aparente, pois os métodos utilizados para 

a coleta e análise de dados não permitem que as perdas resultantes de morte 

sejam diferenciadas das resultantes de emigração permanente de indivíduos 

(Pledger et al., 2003). A probabilidade de recaptura é definida como a chance de 

um indivíduo marcado na primeira ocasião (t), que permaneceu na área de 

estudo, ser recapturada em uma ocasião posterior (t+1) (Cooch e White, 2006). 

O parâmetro de transição é a probabilidade de um indivíduo passar de uma 

categoria de tamanho para outra. 

Elaboramos os históricos com base nas nove ocasiões de amostragem e em três 

grupos de atributos, de acordo com a idade, gênero e categoria de tamanho: 

jovens (até 116 mm de CMC); sub-adultos e adultos, ambos divididos em duas 

classes: fêmeas menores (entre 117 – 168 mm) e maiores (169 – 220 mm); e 

machos menores (117 – 158 mm) e maiores (159 – 202 mm). Embora não exista 

determinação do tamanho de maturação sexual para essa espécie, é possível 

determinação seguramente o sexo a partir de 116 mm de CMC baseado em 

caracteres sexuais primários. Entretanto, as categorias acima foram divididas de 

forma arbitrária, assim teríamos resultados por categoria de tamanho, uma que 

não samos qual a idade de maturação sexual para essa espécie. Para os 

modelos multi-estado incluímos ainda a covariável “transitórios” (trans, 

indivíduos que foram capturados apenas uma vez e que poderiam estar apenas 

transitando pelo local, não sendo residentes), para avaliar o efeito dos indivíduos 

transitórios na estimativa de sobrevivência anual aparente. Para os históricos de 

marcação e recaptura dos modelos de multi-estado, consideramos as ocasiões 
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de primeira captura e posterior recaptura como F1 para fêmeas menores, F2 

para fêmeas maiores, M1 para machos menores e M2 para machos maiores, 

enquanto que as ocasiões nas quais indivíduos marcados não foram 

recapturados como (0). Para os modelos de tempo-reverso (Pradel), também 

consideramos um histórico de captura baseado nas nove amostragens, porém 

excluímos das análises os indivíduos que foram capturados apenas uma vez 

durante as coletas (possíveis “transitórios”) e indivíduos jovens. Decidimos fazer 

as análises sem os indivíduos transitórios, pois alguns estudos indicaram que a 

ocorrência de tais indivíduos na amostragem pode gerar vies na estimativa de 

crescimento populacional, comprometendo assim os resultados (Pradel et al., 

1997; Lloyd et al., 2009). 

Para as análises multi-estado, construímos um conjunto com 19 modelos-

candidatos baseados na hipótese biológica sobre a variação na sobrevivência 

anual aparente e probabilidade de recaptura entre machos, fêmeas e jovens de 

M. vanderhaegei e iniciamos a seleção dos modelos candidatos a partir do 

modelo geral Φ(id+g*ct)p(id+g*ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2). Iniciamos a modelagem pela 

probabilidade de recaptura (p), com a melhor probabilidade de recaptura (p) 

modelamos o parâmetro de transição (Ψ) e finalmente, com o melhor parâmetro 

de transição modelamos a sobrevivência anual aparente (Φ), para testar as 

seguintes hipóteses relacionadas a esse parâmetro, sendo elas: 

(H0) – os parâmetros demográficos não variam com as covariáveis de idade, 

gênero e categoria de tamanho, são constantes; 

(H1) – os parâmetros demográficos variam com idade, gênero e com a interação 

entre gênero e categorias de tamanho (id+g*ct); 
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(H2) – os parâmetros demográficos variam com a idade, gênero e categoria de 

tamanho(id+g+ct); 

(H3) – os parâmetros demográficos variam apenas com idade e gênero (id+g);  

(H4) – os parâmetros demográficos variam apenas com a idade e categoria de 

tamanho(id+ct); 

(H5) – o parâmetro de transição (Ψ) varia de jovens para machos e fêmeas 

(gênero) e de fêmeas e machos menores para maiores, classificados como 

adultos 1 (A1, menores) e 2 (A2, maiores) no modelo(J-M, J-F, A1-A2); 

(H6) – o parâmetro de transição (Ψ) varia entre jovens, fêmeas menores (F1) e 

maiores (F2) e entre jovens, machos menores (M1) e maiores 

(M2)(J=F1=F2,J=M1=M2). 

 

Para os modelos tempo-reverso o modelo geral considerado foi o totalmente 

dependente do tempo Φ(p)p(p)f(p), levando em consideração a pluviosidade 

acumulada de dois meses anteriores ao mês de amostragem para todas as 

variáveis demográficas. Os dados de pluviosidade dos municípios onde as duas 

áreas de amostragem estão localizadas foram obtidos através do site do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET, 2013). Construímos um total de 15 modelos, 

iniciando a modelagem pelo parâmetro de probabilidade de recaptura (p) e, com 

a melhor probabilidade de recaptura (p) modelamos o recrutamento, e com as 

melhores estimativas de recaptura e recrutamento geral, modelamos a 

sobrevivência anual aparente. Ao final criamos um modelo com as melhores 

estimativas de cada parâmetro demográfico para testar as seguintes hipóteses: 

(H0) – os parâmetros demográficos não variam com as covariáveis tempo e 

pluviosidade, são constantes(.); 
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(H1) – a sobrevivência, recaptura e recrutamento variam com a pluviosidade(p); 

(H2) – a sobrevivência e recrutamento variam com a covariável pluviosidade e a 

recaptura com tempo; 

(H3) – Todos os parâmetros demográficos variam com o tempo(t).  

 

Para verificar a sobredispersão dos dados usados nas análises, aplicamos o 

teste de dispersão medianc-hat (ĉ) no modelo global para as duas análises 

realizadas (White e Burnham, 1999). Este teste é apropriado para casos em que 

o modelo global não é totalmente dependente do tempo (Cooch e White, 2006). 

O procedimento do teste medianc-hat calcula um fator de inflação da variância 

(variance inflaction factor), o qual é usado para ajustar o AICc (Critério de 

Informação de Akaike) dos modelos. Não é possível calcular o fator de inflação 

c-hat para as análises usando modelos Pradel, uma vez que ainda não foram 

definidos testes de aderência confiáveis e específicos para esta categoria de 

modelos. Para isso, geramos um modelo totalmente tempo-dependente usando 

modelos CJS Φ(p)p(t), e utilizamos o valor de c-hat calculado para esse modelo 

nas análises realizadas com modelos Pradel (Alisauskas et al., 2004). 

Ordenamos os modelos com base no Critério de Informação de Akaike (AICc) 

(Burnham e Anderson, 2002), que considera o conjunto de modelos candidatos 

como modelos competidores e seleciona aquele que dá melhor suporte aos 

dados. AICc é uma estatística que combina uma medida relativa de ajustamento 

dos modelos e o número de parâmetros estimados para definir o modelo mais 

parcimonioso (Akaike, 1973; Pradel, 1996; Anderson et al., 2000; Burnham e 

Anderson, 2002; Cooch e White, 2006). O modelo com menor AICc e maior peso 

(w-AICc) representa o melhor compromisso entre a ausência de precisão nas 
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estimativas (modelos que incorporam muitos parâmetros) e melhor ajuste 

(menor desvio) aos dados (Cooch e White, 2006). Estimativas baseadas em 

inferência de modelos biológicos são robustas e fornecem informações mais 

realistas de incertezas (Anderson et al., 2000). 

 

 

RESULTADOS 

Capturamos e marcamos 300 indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei, 77 no 

PNCG [27 (35%) fêmeas, 31 (40%) machos e 19 (25%) jovens] e 223 na EESA 

[110 (49%) fêmeas, 73 (33%) machos e 40 (18%) jovens]. As recapturas 

totalizaram 343 registros, 74 (22%) no PNCG e 269 (78%) na EESA, incluindo 

indivíduos recapturados entre uma e oito vezes. Indivíduos maiores que 116 mm 

foram significativamente mais abundantes (χ2= 110; gl = 1; p < 0,01) e 

equivaleram a 76% do total de capturas nas duas áreas. Na população da EESA 

houve diferença na captura de machos e fêmeas (χ2= 7,4; dl = 1; p < 0,01), sendo 

desviada para fêmeas, enquanto que no PNCG essa diferença não foi 

encontrada (χ2= 0,2; gl = 1; p = 0,59). 

A análise do modelo geral de multi-estado (Tabela 1, modelos 1.1 e 1.2) 

calculada usando c-hat não indicou sobredispersão dos dados para EESA (ĉ = 

0,97 ± 0,01 SE), mas indicou sobredispersão para o PNCG (ĉ = 1,27 ± 0,01 SE). 

O cálculo da sobredispersão para os modelos tempo-reverso não indicou 

sobredispersão para nenhuma das áreas (ĉ = 0,96 ± 0,04 SE para a EESA; ĉ = 

0,95 ± 0,04 SE para o PNCG). Portanto ajustamos o AICc apenas da análise de 

modelos de multi-estado realizada com os dados do PNCG. 
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Os modelos de multi-estado que melhor se ajustaram aos dados nas duas áreas 

amostradas estão listados na Tabela 1. A hipótese que melhor explicou a 

sobrevivência anual aparente na EESA foi a que considerou o efeito das 

covariáveis “transitórios” (trans), adicionado ao efeito da interação entre idade(id) e 

gênero(g) (Tabela 1, modelo 2.2). Para o PNCG, a hipótese nula foi a que melhor 

explicou a sobrevivência anual aparente (Φ) e na probabilidade de recaptura (p) 

(Tabela 1, modelo 19). A covariável “transitórios” teve maior efeito na 

sobrevivência anual aparente (Φ) da população da EESA, estando incluída nos 

cinco melhores modelos gerados para essa localidade. Para a população do 

PNCG, porém, apenas o segundo melhor modelo (∆AICc = 1,90) teve efeito de 

indivíduos “transitórios”. 
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TABELA 1.–Modelos Multi-estadousados para avaliar a sobrevivência anual aparente 

(Φ), probabilidade de recaptura (p) e probabilidade de transição (Ψ) de Mesoclemmys 

vanderhaegei em duas subpopulações, Estação Ecológica Serra das Araras  e Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães. São apresentados o Critério de Informação de 

Akaike’s (AICc), a mudança no AICc em comparação com o melhor modelo classificado 

(∆AICc), o peso do modelo (w-AICc), o número de parâmetros (K) e o desvio (Deviance). 

Legendas: a anotação (id) significa idade (jovem/adulto), (g) gênero e (ct) categoria de 

tamanho, (.) constante e (trans) transitórios. 

  Modelos AICc ∆AICc w-AICc K Deviance 

  Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) 

 

 Modelando probabilidade de recaptura (p) 

1.1. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g*ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4772.5736 17.1085 0.00009 14 4620.9241 

2.1. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4770.2341 14.7690 0.00029 13 4621.0597 

3.1. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4767.8580 12.3929 0.00094 12 4621.1194 

4.1. Φ(trans+id+g*ct)p(id+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4769.1761 13.7110 0.00049 12 4622.4374 

5.1. Φ(trans+id+g*ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4764.9187 9.4536 0.00408 10 4622.9375 

6.1. Φ(id+g*ct)p(idade) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4767.1836 11.7185 0.00131 11 4622.8425 

 

 Modelando o parâmetro de transição (Ψ) 

7.1. Φ(trans+id+g*ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4765.1204 9.6553 0.00369 10 4623.1392 

8.1. Φ(trans+id+g*ct)p(.)Ψ(.) 4770.5654 15.1003 0.00024 9 4630.9076 

9.1. Φ(trans+id+g*ct)p(.)Ψ(J=F1=F2,J=M1=M2) 4767.4960 12.0309 0.00112 9 4627.8382 

 

 Modelando a sobrevivência anual aparente (Φ) 

10.1. Φ(trans+id+g+ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4762.7824 7.3173 0.01187 9 4623.1246 

11.1. Φ(trans+id+g)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4760.7861 5.3210 0.03220 8 4623.4161 

12.1. Φ(trans+id+ct)p(.) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4761.4293 5.9642 0.02334 8 4624.0592 

13.1. Φ(trans)p(.) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4757.3679 1.9028 0.17785 6 4624.4691 

14.1. Φ(trans+id)p(.) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4759.2118 3.7467 0.07074 7 4624.0944 

15.1. Φ(id+g*ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4762.3965 6.9314 0.01439 9 4622.7387 

16.1. Φ(id+g+ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4760.3512 4.8861 0.04002 8 4622.9812 

17.1. Φ(id+g)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4758.7869 3.3218 0.08748 7 4623.6696 

18.1. Φ(id+ct)p(.)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4759.2507 3.7856 0.0637 7 4624.1334 
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19.1. Φ(.)p(.) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 4755.4651 0.0000 0.46051 5 4624.7516 

  

 Estação Ecológica Serra das Araras (EESA)  

 

Modelando probabilidade de recaptura (p) 

1.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g*ct) Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1326.4535 1.8972 0.09136 14 516.3399 

2.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1324.5563 0.0000 0.23590 13 516.5736 

3.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1329.1224 4.5661 0.02406 12 523.2609 

4.2. Φ(trans+id+g+ct)p(id+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1333.7642 9.2079 0.00236 12 527.9027 

5.2. Φ(trans+id+g+ct)p(.) Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1376.7962 52.2399 0.00000 10 575.1480 

6.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1329.5522 4.9959 0.01940 10 527.9040 

 

Modelando o parâmetro de transição (Ψ) 

7.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g+ct)Ψ(J-A1, A1-A2) 1331.0694 6.5131 0.00909 12 525.2079 

8.2. Φ(trans+id+g*ct)p(id+g+ct)Ψ(.) 1329.4458 4.8895 0.02046 11 525.6958 

9.2. Φ(trans+id+g+ct)p(id+g+ct) Ψ(J=F1=F2,  1373.7191 49.1628 0.00000 12 567.8576 

 

Modelando a sobrevivência anual aparente (Φ) 

10.2. Φ(trans+id+g+ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1326.5923 2.0360 0.08523 12 520.7308 

11.2. Φ(trans+id+g)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1327.8914 3.3351 0.04452 11 524.1414 

12.2. Φ(trans+id+ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1325.1332 0.5769 0.17679 11 521.3832 

13.2. Φ(trans)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1326.4279 1.8716 0.09254 9 526.8720 

14.2. Φ(trans+id)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1325.5086 0.9523 0.14653 10 523.8604 

15.2. Φ(id+g*ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1336.4224 11.8661 0.00063 13 528.4397 

16.2. Φ(id+g+ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1345.0947 20.5354 0.00001 12 539.2301 

17.2. Φ(id+g)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1333.0087 8.4524 0.00345 11 529.2587 

18.2. Φ(id+ct)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F,A1-A2) 1327.9195 3.3632 0.04390 11 524.1695 

19.2. Φ(.)p(id+g+ct)Ψ(J-M,J-F, A1-A2) 1332.8195 8.2632 0.00379 9 533.2635 

 

 

Os cinco melhores modelos na EESA apresentaram efeito das covariáveis idade, 

gênero e categoria de tamanho para explicar a variação nos dados de 

probabilidade de recaptura (modelos 2.2, 14.2, 10.2, 11.2, 18.2). No PNCG, os 

dois melhores modelos corresponderam a 63% (< 2,00) do peso dos modelos 

candidatos (w-AICc) e estes consideraram o efeito da covariável constante para 

explicar a variação na probabilidade de recaptura. Para o parâmetro de transição 
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(Ψ), os melhores modelos nas duas áreas incluíram o efeito das covariáveis 

“transição“ jovem para macho e fêmea e de fêmeas e machos menores (adulto 

1) para maiores (adulto 2). Consideramos apenas o melhor modelo de cada uma 

das áreas amostradas para avaliar o efeito das covariáveis individuais na 

sobrevivência anual aparente (Φ) e na probabilidade de recaptura (p), mesmo 

que na EESA os cinco melhores modelos tenham correspondido juntos a 74% 

do peso dos modelos (w-AICc). 

As estimativas de sobrevivência anual aparente (Φ) do modelo mais 

parcimonioso para jovens, machos e fêmeas menores e maiores na população 

do PNCG foram de 56% (Φ = 0,56; 95% CI = 0,40 – 0,71). Na população da 

EESA, machos menores tiveram maior estimativa de sobrevivência (Φ = 0,61; 

95% CI = 0,11 – 0,37), enquanto que machos maiores apresentaram a menor 

estimativa de sobrevivência (Φ = 0,05; 95% CI = 0,07 – 0,00). A probabilidade 

de sobrevivência entre as fêmeas na EESA não variou muito entre fêmeas 

menores (Φ = 0,58; 95% CI = 0,06 – 0,45) e maiores (Φ = 0,45; 95% CI = 0,11 – 

0,25). A estimativa de sobrevivência anual aparente (Φ) de fêmeas e machos 

menores foi mais elevada que as estimadas das categorias de indivíduos 

maiores (Fig. 2). A sobrevivência de jovens (Φ = 1,00; 95% CI = 0,00 – 1,00) na 

EESA não foi estimada devido à baixa taxa de recaptura (<20%) e pode ser 

observada devido ao grande intervalo de confiança apresentado (Φ = 1,00; 95% 

CI = 0,00 – 1,00).  
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FIG. 2.–Sobrevivência anual aparente, taxas de recrutamento e crescimento 

populacional de Mesoclemmys vanderhaegei ao longo das nove ocasiões de coleta de 

dados no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (A) e Estação Ecológica Serra 

das Araras (B). 

As probabilidades de recaptura (p) também foram constantes no modelo mais 

parcimonioso para o PNCG, sendo 31% para todas as categorias (p = 0,31; 95% 

CI = 0,04– 0,22). Na EESA, entretanto, p variou com as covariáveis idade, gênero 

e categoria de tamanho, sendo maior para fêmeas menores (p = 0,38; 95% CI = 

0,03 – 0,03), seguidas de fêmeas maiores (p = 0,35; 95% CI = 0,05 – 0,25), 

machos menores (p = 0,22; 95% CI = 0,03 – 0,16), machos maiores (p = 0,20; 

95% CI = 0,04 – 0,12) e finalmente, sendo mais baixa para jovens (p = 0,13; 95% 

CI = 0,02 – 0,09). Os parâmetros de transição (Ψ) foram baixos para as duas 

A 

B 
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subpopulações e apresentaram grandes erros-padrão associados às 

estimativas, devido ao número relativamente baixo de transições entre classes 

de tamanho. A probabilidade de transição de uma categoria para outra variou 

entre a EESA (Ψ = 0,01 – 0,35; 95% CI) e PNCG (Ψ = 0,00 – 0,00; 95% CI). 

Nas análises de modelos de tempo-reverso, dois modelos mostraram ser 

capazes de explicar a variação na estimativa sobrevivência e recrutamento da 

população de M. vanderhaegei no PNCG, apresentando valores de AICc 

semelhantes e ∆AICc< 2 (Tabela 2, modelos 8.1 e 7.1). Esses modelos, juntos, 

responderam por 71% da variação explicada pelo conjunto de modelos 

candidatos. O primeiro modelo na ordem de ajustamento indicou sobrevivência 

anual aparente (Φ) e recrutamento (f) constante (.) e probabilidade de recaptura 

(p) variando no tempo (t). O segundo modelo difere do primeiro, uma vez que o 

recrutamento variou em função da pluviosidade. Nos modelos Pradel para a 

EESA, dois modelos (∆AICc< 2) foram capazes de explicar a variação na 

estimativa de recrutamento da população, respondendo por 88% da variação 

explicada pelo conjunto de modelos candidatos (Tabela 2, modelos 5.2 e 2.2). O 

primeiro modelo na ordem de ajustamento inclui a covariável pluviosidade (p) na 

sobrevivência anual aparente (Φ) e tempo na probabilidade de recaptura (p), 

sendo registrada a mesma variação para o segundo modelo, com mudança, 

apenas na taxa de recrutamento (f); de constante (.), no primeiro modelo, para 

pluviosidade, no segundo (p). 
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TABELA 2.–Seleção de modelos Pradel usados para avaliar variações sazonais nas 

estimativas de sobrevivência anual aparente (Φ), probabilidade de recaptura (p) e 

recrutamento (f) de Mesoclemmys vanderhaegei em duas subpopulações estudadas, 

sendo a Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) e Parque Nacional da Chapada 

dos Guimarães (PARNA). Primeiro modelamos a probabilidade de recaptura (p), 

posteriormente o recrutamento, e em terceiro a probabilidade de sobrevivência (Φ) e 

recrutamento geral. Por último, geramos um modelo com a melhor probabilidade de 

sobrevivência (Φ), melhor recaptura e melhor recrutamento.   

  Moledos AICc ∆AICc w-AICc K Deviance 

  Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) 

       

Modelando a probabilidade de recaptura (p)    
1.1. Φ(p) p(p) f(p) 337.9627 8.2688 0.00822 6 151.7747 

2.1. Φ(p) p(t) f(p) 333.6089 3.9150 0.07251 13 129.1879 

3.1. Φ(p) p(.) f(p) 335.8518 6.1579 0.02363 5 151.9943 

       

Modelando a taxa de recrutamento (f)    
4.1. Φ(p)(p) p(t) f(t) 350.7561 21.0622 0.00001 19 127.4301 

5.1. Φ(p) p(t) f(.) 331.8649 2.171 0.17343 12 130.2752 

       

Modelando a sobrevivência anual aparente (Φ) com o recrutamento geral  
6.1. Φ(t) p(t) f(p) 347.7549 18.0610 0.00006 19 124.4288 

7.1. Φ(.) p(t) f(p) 331.4955 1.8016 0.20861 12 129.9058 

       
Modelo construído com o melhor ajuste para a sobrevivência, recaptura e 
recrutamento 
8.1. Φ(.) p(t) f(.) 329.6339 0.0000 0.51352 11 130.8544 

              

 Estação Ecológica Serra das Araras (EESA) 

       

Modelando a probabilidade de recaptura (p)    

1.2. 
Φ(p)p(p) f(p) 1190.8868 102.7093 0.00000 6 378.7225 

2.2.  
Φ(p)p(t) f(p) 1090.1275 1.9500 0.24175 13 263.1173 

3.2.  
Φ(p)p(.) f(p) 1189.3604 101.1829 0.0000 5 379.2672 

       

Modelando a taxa de recrutamento (f)    
4.2. Φ(p)p(t) f(t) 1100.6155 12.4380 0.00128 19 260.3742 
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5.2. Φ(p)p(t) f(.) 1188.1775 0.0000 0.64092 12 263.3262 

       

Modelando a sobrevivência anual aparente (Φ) com o recrutamento (f) geral 
6.2. Φ(t)p(t) f(p) 1096.8521 8.6746 0.00838 19 256.6107 

7.2. Φ(.) p(t) f(p) 1091.7450 3.5675 0.10768 11 269.0397 

       

*São apresentados o Critério de Informação de Akaike’s (AICc), a mudança no AICc em 

comparação com o melhor modelo classificado (∆AICc), o peso do modelo (w-AICc), o 

número de parâmetros (K) e o desvio (Deviance).Os modelos apresentam o parâmetro 

constante (.), pluviosidade (p) e variação temporal (t). 

 

 

O modelo mais parcimonioso no PNCG resultou na estimativa de sobrevivência 

(Φ = 0,85, 95% CI = 0,54 – 0,96) e recrutamento constante (f = 0,18, 95% CI = 

0,06 – 0,44) e consequente estimativa de crescimento populacional de 1,03 

(Figura 1). Para a população da EESA, o melhor modelo estimou sobrevivência 

variando entre 0,31 e 0,99 (95% CI = 0,11 – 0,61; CI = 0,83 – 0,99) recrutamento 

constante de 0,02 (95% CI = 0,00 – 0,13), resultando em estimativa de 

crescimento populacional que variou entre 0,33 e 1,01 sendo maior que 1 em 

seis ocasiões de amostragem na EESA (Figuras 2). 

 

DISCUSSÃO 

As estimativas de sobrevivência anual aparente obtidas para M. vanderhaegei 

estiveram entre as mais baixas já registradas para quelônios continentais, 

principalmente quando comparadas às obtidas para Acanthochelys spixii e 

Hydromedusa maximiliani em estudos realizados em Unidades de Conservação 

no Brasil, cujos valores de sobrevivência anual foram superiores a 0,80 e 0,90, 

respectivamente (Martins e Souza, 2009; Neto et al., 2011). Trachemys dorbigni 
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com distribuição para a região sul do Brasil também apresenta probabilidades de 

sobrevivência de adultos superiores a 0,95 (Fagundes et al., 2010). A 

sobrevivência anual de Chelodina rugosa, estudada no norte da Austrália, foi 

estimada entre 0,70 e 0,83, mas cai significativamente em situação de predação 

(0,50) ou em períodos de seca (0,39) (Fordham et al., 2007). Outras duas 

espécies de Chelidae Australianas apresentaram altas taxas de sobrevivência, 

sendo os valores de Emydura macquarii estimados entre 0,93 e 0,98 para 

fêmeas, entre 0,94 e 0,98 para machos e 0,69 para jovens, enquanto para 

Chelodina longicolis foram de 0,92 para fêmeas, 0,88 para machos e 0,83 para 

jovens (Spencer e Thompson, 2005). Outras famílias de quelônios continentais, 

a sobrevivência anual também é elevada, sendo superior a 0,95 para Chelydra 

serpentina (Chelydridae), sujeita a alta pressão de caça (Flaherty et al., 2008) e 

para Sternotherus depressus (Kinosternidae), que vive em áreas com alta 

mortalidade causada por doenças (Fonnesbeck e Dodd, 2003). Dessa forma, 

mesmo essas espécies apresentando algum tipo de influência negativa, às taxas 

de sobrevivência foram superiores ou próximas às estimadas para M. 

vanderhagei que, aparentemente, não sofre pressão de caça, mortalidades 

causadas por doenças ou enfrenta períodos climáticos desfavoráveis na área de 

estudo.  

Baixos valores de sobrevivência estão relacionados à instabilidade das 

populações, indicando que essas sofrem grande influência de fatores negativos 

externos como estresse ambiental (Bowen et al., 2004; Converse et al., 2005). 

Quelônios são vulneráveis a estresse ambiental, não apresentando grande 

capacidade de resiliência (Avise et al., 1992). Assim, pequenos aumentos na 

taxa de mortalidade podem levar a graves declínios populacionais (Congdon et 
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al., 1993, 1994; Fonnesbeck e Dodd, 2003). Nestes casos, as populações de 

quelônios podem levar muitos anos para atingir os níveis de abundância 

anteriores ao declínio, ou nunca voltara a atingi-los (Hall et al., 1999; Fonnesbeck 

e Dodd, 2003). Esse aspecto está relacionado a aspectos biológicos intrínsecos 

ao grupo, os quais incluem altas taxas de sobrevivência de adultos, grande 

longevidade, maturidade sexual tardia, crescimento lento e baixas taxas de 

reprodução, de sobrevivência de ovos e de filhotes (Frazer et al., 1990; Gibbons, 

1990; Iverson, 1991; Gibbs e Amato, 2000; Daigle e Jutras, 2005). 

Poucos são os estudos de sobrevivência que incluem jovens nas análises, talvez 

devido à baixa taxa de recaptura nessa fase da vida, em quelônios (Tucker et 

al., 2001; Flaherty et al., 2008; Martins e Souza, 2009; Neto et al., 2011). A 

sobrevivência é melhor estimada quando as amostras são maiores e isso 

depende de um maior esforço de captura (O’Brien et al., 2005). Normalmente, 

quando as taxas de sobrevivência são muito baixas, a probabilidade de recaptura 

também é, uma vez que os indivíduos morrem antes de serem recapturados. 

Uma vez que a probabilidade de recaptura em M. vanderhaegei, exceto para a 

categoria jovem da população da EESA, é superior a > 0,20, consideramos que 

as estimativas de sobrevivência anual das demais categorias foram confiáveis. 

Estas taxas foram iguais ou superiores às dos estudos citados anteriormente em 

que os valores de sobrevivência foram altos (Tucker et al., 2001; Flaherty et al., 

2008; Martins e Souza, 2009; Neto et al., 2011). 

Nosso estudo mostra que a estimativa de sobrevivência pode ser local e não 

espécie-específico. A taxa de sobrevivência dos jovens no PNCG foi à mesma 

que de indivíduos > 116 mm (fêmeas e machos), não demonstrando maior 

pressão de predação sobre essa categoria, fator comum para várias espécies de 
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quelônios dulcícolas e terrestres (Iverson, 1990). Entretanto, a baixa taxa de 

recaptura de jovens na EESA (< 20%) não permitiu estimar a sobrevivência dos 

mesmos, porém o modelo mais parcimonioso mostra que a sobrevivência difere 

entre idade, gênero e categoria de tamanho. Nessa localidade, as classes com 

tamanhos intermediários (machos e fêmeas menores) apresentaram as maiores 

taxas de sobrevivência anual aparente. Segundo Iverson (1991) que revisou 

diversos trabalhos relacionados à sobrevivência de quelônios terrestres, 

dulcícolas e marinhos, as taxa de sobrevivência anual varia significativamente 

entre as categorias de tamanho, sendo que sub-adultos (0,83) e adultos (0,87) 

de quelônios dulcícolas apresentam as maiores taxas de sobrevivência anual 

quando comparados a jovens maiores (0,67), jovens no primeiro ano de vida 

(0,18) e fase de ovo (0,19). Quelônios de água doce são caracterizados por 

apresentarem baixa mortalidade na fase adulta, mas alta mortalidade nas fases 

embrionárias e de indivíduos recém eclodidos (Gibbons, 1968; Plummer, 1976; 

Iverson, 1991). Entretanto, os baixos valores de sobrevivência para fêmeas 

maiores (0,45) e, principalmente, machos maiores (0,05) na EESA não se 

enquadram no padrão apresentado para a maioria das espécies de quelônios de 

água doce. Em geral, quanto maior o tamanho do corpo, menor o risco de 

predação e maior a habilidade de suportar condições ambientais extremas 

(Bodie e Semlitsch, 2000a; Janzen et al., 2000), acarretando maiores taxa de 

sobrevivência nestas categorias. Como os estudos relacionados à sobrevivência 

agrupam adultos sexados (Fordham et al., 2007; Flaherty et al., 2008; Martins e 

Souza, 2009; Neto et al., 2011) ou todos os adultos em uma mesma categoria 

avaliando a sobrevivência por período amostrado, não temos como saber qual a 

taxa de mortalidade de indivíduos maiores para outras espécies de quelônios, 
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dificultando a comparação. Independente dos processos ecológicos ou 

biológicos envolvidos, o padrão de sobrevivência apresentado para M. 

vanderhaegei na EESA parece ser tamanho-dependente, sendo os indivíduos 

de tamanho intermediário com maior capacidade de sobreviver que indivíduos 

mais velhos.  

As probabilidades de recaptura são mais altas na população da EESA do que no 

PNCG. Fêmeas da EESA apresentaram maior probabilidade de recaptura anual 

quando comparadas aos machos, aspecto também observado para outras 

populações de quelônios como para as espécies aquáticas H. maximiliani (média 

de 0,35 para fêmeas e 0,33 para machos) e Malaclemys terrapin (0,22-0,56 para 

fêmeas e 0,15-0,40 para machos) (Tucker et al., 2001; Martins e Souza, 2009). 

Maiores probabilidades de recaptura de fêmeas podem estar relacionadas à sua 

maior movimentação devido a aspectos reprodutivos como procura por locais 

para desova e retorno as suas áreas de vida originais (Morealle et al., 1984; 

Dodd, 1989; Pluto e Bellis, 1998). Por exemplo, entre duas espécies de quelônios 

aquáticos norte americanos estudados (Graptemys pseudogeographica e 

Trachemys scripta), fêmeas apresentaram maior movimento médio, máximo e 

total de uso do habitat quando comparadas aos machos, sendo esta diferença 

atribuída a maior movimentação e à aspectos reprodutivos (Bodie e Semlitsch, 

2000b). Fêmeas da espécie australiana Carettochelys insculpta também 

apresentaram maior área de vida que machos, entretanto, não houve diferença 

entre fêmeas adultas ovígeras e não ovígeras, o que leva a crer que algum outro 

aspecto reprodutivo que não a nidificação é responsável por esse 

comportamento (Doody et al., 2002).  
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As estimativas de recrutamento foram constantes para as subpopulações das 

duas áreas estudadas, entretanto, as taxas de crescimento populacional 

variaram ao longo das amostragens na EESA impulsionada pela estimativa de 

sobrevivência que variou com a pluviosidade. Ambas as subpopulações 

apresentam crescimento um pouco acima de 1, indicando crescimento lento, 

padrão esperado para espécies de vida longa. Populações de animais de vida 

longa compensam baixas densidades com recrutamento de filhotes ao invés de 

compensações na sobrevivência, fecundidade ou dispersão (Nichols et al.1984). 

Porém, nenhum desses parece ser o caso das subpopulações de M. 

vanderhaegei estudadas. Mesoclemmys vanderhaegei não apresenta altas 

taxas de sobrevivência e parece não haver recrutamento de jovens no período 

estudado, uma vez que as taxas de recaptura desse grupo foram baixas. 

Apresenta alta abundância e aparentemente não sofre nenhum declínio 

populacional, como ocorre com populações estáveis. Mesmo assim, as baixas 

estimativas de sobrevivência apresentadas, ao contrário do que se espera para 

uma população de vertebrados de longa vida em pleno crescimento populacional 

(Pfister, 1998), podem indicar futuros declínios. É difícil saber o que leva as 

populações a apresentarem estimativa de recrutamento constante, uma vez que 

não conseguimos detectar as perturbações que possam levar a esse resultado, 

mas para espécies de longa vida, resultados como estes, que representam um 

curto período de tempo de vida dos indivíduos, podem indicar que as 

subpopulações estão estáveis.  

Acreditamos que mais estudos são necessários, tanto em áreas perturbadas 

como em outras unidades de conservação, para a comparação das taxas de 

sobrevivência e recrutamento entre gêneros e categorias de tamanho. 
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Incentivamos a estimativa de sobrevivência de jovens, pois percebemos que 

muitos trabalhos excluem essa categoria de tamanho (Fordham et al., 2007; 

Flaherty et al., 2008; Martins e Souza, 2009; Neto et al., 2011). No presente 

estudo vimos que no PNCG a categoria jovem apresenta a mesma estimativa de 

sobrevivência que categorias de indivíduos maiores. Assim baixas taxas de 

sobrevivência para jovens pode não ser uma regra para todas as localidades e 

populações de quelônios dulcícolas como indicado na literatura (Iveson, 1990). 

O presente estudo fornece uma base de comparação de sobrevivência anual 

aparente e probabilidade de recaptura para quelônios da família Chelidae e as 

baixas taxas de sobrevivência aqui estimadas devem servir de alerta para os 

gestores das unidades de conservação onde o estudo foi realizado. Acreditamos 

que, se M. vanderhaegei apresenta baixas taxas de sobrevivência em unidades 

de conservação, a questão pode ser ainda mais critica em áreas não protegidas.  
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Sumário 

1. Investigamos as probabilidades de colonização e extinção do quelônio aquático 

Mesoclemmys vanderhaegei em 59 manchas de habitat na porção central da 

América do Sul e avaliamos como fatores ambientais e populacionais afetam a 

dinâmica de colonização e extinção em diferentes escalas espaciais: local, 

regional e global.  

2. Utilizamos uma análise de regressão múltipla para avaliar diferentes modelos de 

colonização e extinção, envolvendo seis variáveis independentes: (1) ocupação, 

(2) tamanho da mancha de hábitat, (3) distância hidrológica até a mancha mais 

próxima, (4) distância hidrológica até a mancha mais próxima ocupada, (5) média 

do comprimento máximo da carapaça dos indivíduos em cada mancha e (6) 

abundância em cada mancha. 

3. Quando incluímos todas as variáveis independentes em uma análise de regressão 

múltipla, ocupação e abundância de indivíduos em cada mancha foram as 

variáveis preditoras mais importantes para explicar as taxas de colonização e 

extinção nas diferentes escalas examinadas. 

4. Nossos resultados indicam que os fatores que afetam a probabilidade de 

colonização e extinção de M. vanderhaegei podem mudar com a escala, mas em 

todas as escalas, o modelo de metapopulação que melhor explicou o conjunto de 

dados foi o efeito resgate, no qual a dinâmica de colonização e extinção de uma 

mancha é influenciada pelo número de manchas vizinhas que estão ocupadas. 

5. Apesar de nossos dados estarem restritos a um curto período de amostragem, que 

abrange uma pequena parte do ciclo de vida dos indivíduos, acreditamos que as 

estimativas aqui apresentadas incluíram grande parte da variabilidade sazonal do 
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sistema no período estudado, constituindo importante contribuição para o 

conhecimento da dinâmica populacional de M. vanderhaegei. 

Palavras-chave: ocupação de machas, efeito resgate, metapopulação. 

 

Summary 

1. We investigate the probability of extinction and colonization of Mesoclemmys 

vanderhaegei in 59 habitat patches in the central portion of South America and evaluate 

the population and environmental factors that affect the dynamics of extinction and 

colonization at different spatial scales (local, regional and global). 

2. We used six independent variables to evaluate different models by a multiple regression 

analysis: (1) occupation, (2), patch size (3) hydrological distance of the nearest patch (4) 

hydrological distance of the nearest occupied patches, (5) the average of the máximo 

length of the individuals carapace in each sampled patch and (6) individuals abundance. 

3. When we include all independent variables in a multiple regression analysis, the 

variable occupation was one of the most important predictors for extinction and 

colonization rates in different examined scales (local, regional and global scale), however, 

the individuals abundance was also a significant predictor variable. 

4. Our results indicated that the factors which affected the probability of extinction and 

colonization of M. vanderhaegei can change within the scales, the best model of 

metapopulation which explained our data was the rescue effect, which the dynamics of 

extinction and colonization of patches is influenced by the number of surrounding 

occupied patches. 



118 
  

5. Although our data are restricted to the sampled period which represents a small part of 

the individuals lives, we believe that the estimates included much of the seasonal 

variability of the system during the studied period, generating a new contribution to the 

understanding of the population dynamics of Mesoclemmys vanderhaegei.  

 

Keywords: Occupation patches, rescue effect, metapopulation. 

 

Introdução 

Atividades humanas têm causado a perda e a fragmentação de habitats, tanto em regiões 

tropicais como temperadas (Fahrig, 2003). Esses fatores têm aumentado a chance de 

extinção de espécies de plantas e animais devido à redução da quantidade e qualidade do 

habitat, assim como pelo isolamento de populações antes conectadas (Lande, 1998; 

Fahrig, 2003). Estudos sobre a qualidade do habitat têm apontado para o fato deste ser 

um dos principais determinantes de distribuição e persistência das espécies (Lande, 1987; 

Scott et al., 2002). Assim, espécies sensíveis a alterações ambientais tendem a persistir 

em manchas de habitats que estão conectadas entre si e apresentam alta qualidade 

(Dunham & Rieman, 1999; Koizumi & Maekawa, 2004). 

Uma clássica metapopulação consiste em uma população de indivíduos em equilíbrio 

entre os eventos de mortes (extinções locais) e de natalidade (estabelecimento de novas 

populações em locais desocupados) (Hanski, 1998). Estudos sobre a qualidade do habitat 

têm apontado para o fato deste ser um dos principais determinantes de distribuição e 

persistência das espécies (Lande, 1987; Scott et al., 2002).  assumindo que essas manchas 

constituem uma paisagem estática (Hanski & Gilpin, 1997). No entanto, os habitats são 

dinâmicos e mudam ao longo do tempo de acordo com processos como sazonalidade, 
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sucessão e perturbações (naturais ou antropogênicas) e as espécies incorporam esses 

processos em suas histórias de vida (Breininger et al., 2010). Esta dinâmica de manchas 

espacialmente distintas é, muitas vezes, o principal aspecto nos processos de colonização 

e extinção (Wilcox et al., 2006).  

Vários modelos de metapopulação foram propostos na tentativa de entender a dinâmica 

de populações locais que são conectadas pela dispersão. Entre eles podemos destacar os 

modelos Levins, ilha-continente, colonização interna e efeito resgate (Gotelli, 1991; 

Hanski & Gilpin, 1997). Esse último mostra como a migração pode afetar a dinâmica, o 

tamanho e o sucesso de colonização das populações locais, com a possibilidade de 

equilíbrios estáveis alternativos (Hanski, 1985; Gyllenberg & Hanski, 1992; Hanski & 

Gyllenberg, 1993; Hanski & Gilpin, 1997). Assim, dispersores podem recolonizar 

manchas de habitats adequados após extinções, permitindo equilíbrio entre a extinção e 

recolonização em pequenas populações locais (Levins, 1969; Levins, 1970; Lande, 1998). 

A evidência de colonização e extinção pode ser testada, por exemplo, com as variáveis 

tamanho e isolamento da mancha (Gotelli & Taylor, 1999a; 1999b). Pequenas manchas 

sustentam menor diversidade de habitats e, consequentemente, menores populações. 

Assim, a taxa de extinção tende a ser mais elevada (Lande, 1993), visto que a ocorrência 

de uma espécie deve ser menos provável em habitats menores do que em habitats maiores, 

uma vez que grandes habitats sustentam maior população e diversidade de habitats. O 

isolamento da área também influencia a taxa de extinção, uma vez que a colonização 

tende a ser maior em habitats conectados entre si quando comparado a habitats isolados 

(Hanski, 1998; 2001).  

Variáveis no nível de espécie como tamanho médio do corpo, distribuição geográfica e 

tamanho médio da população vêm sendo utilizadas em macroecologia como preditoras 
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de colonização e extinção de populações (Gotelli e Taylor, 1999b). Colonização e 

extinção são variáveis intrínsecas e dependentes, uma vez que, para se extinguir uma 

espécie é preciso que a mesma tenha colonizado determinada localidade ou recolonizado, 

após uma extinção anterior. Assim, altas freqüências de extinção só podem ocorrer se 

recolonizações continuam a fornecer indivíduos ou espécies, sendo ambas as variáveis 

importantes para determinar o padrão de colonização e extinção da população ou 

comunidade (Magnuson et al., 1998). 

Em ambientes aquáticos, a teoria de metapopulação vem sendo amplamente estudada e 

discutida, principalmente para peixes migradores (Jager et al., 2001; Fagan, 2002; 

Hilderbrand, 2003). Os mecanismos de persistência para outros grupos de vertebrados 

aquáticos, como quelônios, são pobremente conhecidos. Estudos sobre dinâmica de 

organismos e estrutura de metapopulações são raros pela dificuldade em monitorar 

populações ao longo do tempo, uma vez que é difícil definir os limites de populações de 

organismos que habitam ambientes terrestres e aquáticos (Dunham et al., 2002). No 

entanto, muitos estudos vêm sendo realizados com base em padrões de ocorrência 

(presença/ausência) (Hanski, 1994; 2001). Realizamos o presente estudo para avaliar as 

probabilidades de colonização e extinção em metapopulações do cágado de água doce 

Neotropical Mesoclemmys vanderhaegei, em três níveis espaciais: (1) local, analisando 

cada riacho ou conjunto de riachos (= sítios), como uma metapopulação; (2) regional, 

analisando separadamente duas áreas amostradas, distantes entre si 180 km em linha reta, 

e (3) global, analisando conjuntamente as duas áreas amostradas. Em cada uma das 

escalas, avaliamos as probabilidades de colonização e extinção em relação a seis variáveis 

independentes: (1) ocupação, (2) tamanho da área de cada mancha de hábitat, (3) distância 

hidrológica até a mancha mais próxima, (4) distância hidrológica até a mancha mais 
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próxima ocupada, (5) tamanho dos indivíduos (média do comprimento máximo da 

carapaça) e (6) abundânciade indivíduos em cada mancha. 

 

Métodos 

Área de estudo e sítios amostrados 

O estudo envolvendo capturas, marcação e recapturas de indivíduos de Mesoclemmys 

vanderhaegei foi realizado em duas áreas de Savana na bacia hidrográfica do alto rio 

Paraguai (estado de Mato Grosso, centro-oeste do Brasil): Estação Ecológica Serra das 

Araras (EESA) e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), incluindo seu 

entorno. Nossas amostragens, em um total de nove em cada sítio, ocorreram entre 

novembro de 2010 e agosto de 2013. Acreditamos que ao longo desse período 

abrangemos a dinâmica sazonal do sistema que, na porção central da América do Sul, 

compreende períodos chuvosos e secos. É importante abranger essa sazonalilidade para 

evitar interpretações erradas dos resultados, uma vez que, o padrão pode sugerir ausência 

de dinâmica na metapopulação (Clark & Rosenzweig, 1994; Diamond & May, 1997).  

As duas áreas amostradas totalizaram seis corpos d’água de 1a e 2a ordem, distribuídos 

em quatro sítios. Dois sítios estão localizados na EESA (córrego Pindeivar e rio Jauquara) 

e dois no PNCG (córregos Congonhas e Independência) (Fig.1). Em cada sítio há um ou 

dois pequenos córregos conectados (Ribeiro et al., 2001), pobres em nutrientes, 

levemente ácidos, com baixa condutividade elétrica, rasos, pequenos e sombreados, 

geralmente protegidos por mata de galeria, o que contribui para uma baixa variação na 

temperaturada água, entre 17 e 20 °C (Fonseca, 2005). Todos os córregos amostrados são 

perenes e, por estarem localizados em áreas de planalto, possuem corredeiras, poças e 
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quedas d’água de diversas alturas (Fonseca, 2005). Um total de 59 manchas de habitat 

foram amostradas nas duas áreas.  

 

 

Figura. 1 Áreas de estudo de metapopulações do quelônio aquático Mesoclemmys vanderhaegei 

no estado de Mato Grosso, Brasil: Estação Ecológica Serra das Araras (à esquerda), com dois 

sítios de amostragem – (1) Jauquara e (2) Pindeivar; Parque Nacional da Chapada dos Guimarães 

(à direita), com dois sítios de amostragem – (3) Congonhas e (4) Independência. 

 

Em cada corpo d’água, amostramos quelônios aquáticos em um trecho de cerca de 500 

m, sendo amostradas de 7 a 20 manchas em distintos sítios. As manchas amostradas eram 

bastante heretogêneas, apresentando poços mais profundos (lênticos), corredeiras 



123 
  

(ambientes mais rasos e lóticos) e cachoeiras (que resultam em perda de conexão entre 

manchas).  

Para as capturas foram utilizadas armadilhas do tipo covo (funnel traps), efetivas para 

captura de indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei de todas as classes etárias (Brito et 

al., 2009). As armadilhas foram instaladas em manchas de habitat, com distanciamento 

mínimo entre armadilhas de cerca de 50 m. Grandes manchas ocasionalmente receberam 

mais de uma armadilha. Ambientes de remanso são ideais para instalação de armadilhas 

funnel traps. Evitamos canais de rio com correnteza forte e áreas com profundidades 

inferiores a 30 cm, ambientes que impossibilitam a instalação das armadilhas. O tamanho 

dos indivíduos capturados (comprimento máximo da carapaça – CMC) foi aferido em 

mm com paquímetro metálico de 300 mm. Posteriormente, os indivíduos foram marcados 

e soltos nos mesmos locais de captura.  

Como preditores de ocorrência de Mesoclemmys vanderhaegei nas 59 manchas de habitat 

amostrados, utilizamos seis variáveis independentes: (1) ocupação (f); (2) área da mancha 

(AREA); (3) distância hidrológica até a mancha mais próxima (DMP); (4) distância 

hidrológica até a mancha mais próxima ocupada (DMPO); (5) média do comprimento 

máximo da carapaça dos indivíduos capturados em cada mancha (CMC); e (6) número de 

indivíduos capturados em cada mancha (ABUN), levando em consideração apenas a 

primeira captura de cada indivíduo em cada mancha. Cada uma dessas variáveis será 

avaliada em três escalas espaciais: (1) local, analisando cada riacho ou conjunto de 

riachos (= sítios), como uma metapopulação; (2) regional, analisando separadamente duas 

áreas amostradas, distantes entre si 180 km em linha reta (PNCG e EESA), e (3) global, 

analisando conjuntamente as duas áreas amostradas. Individualizamos cada indivíduo 

com o sistema de marcação de escudos marginais adaptado de Cagle (1939) e Ferner 

(1979). Assim, foi possível identificar a primeira vez que os indivíduos foram capturados 
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em cada mancha para estimar a média do CMC dos indivíduos capturados em cada 

mancha. 

Análises dos dados 

Transformamos os dados de captura de Mesoclemmys vanderhaegei em cada mancha de 

hábitat em dados de presença e ausência (variáveis binárias), classificando cada mancha 

como ocupada ou não. Nós usamos variáveis de presença e ausência em cada período 

amostrado para estimar as probabilidades de colonização e extinção em cada mancha. 

Usamos o termo extinção para indicar a ausência de indivíduos de M. vanderhaegei em 

manchas nas quais estavam presentes no período de amostragem anterior. Assim foram 

estimadas as taxas de colonização e extinção de M. vanderhaegei em cada local de acordo 

com Gotelli e Taylor (1999a, b) e Taylor e Warren (2001). As taxas foram calculadas 

baseando-se em  simples probabilidade e é calculadoa da seguinte forma: 

Taxa de extinção: 

Pe = Número de vezes que uma mancha foi ocupada no tempo (t), mas estava desocupada 

no tempo (t + 1) / número de vezes que a mancha foi ocupada no tempo (t). 

Taxa de colonização: 

Pi = Número de vezes que a mancha foi desocupada no tempo (t), mas foi ocupada no 

tempo (t + 1) / número de vezes que a mancha foi desocupada no tempo (t). 

 Além da probabilidade de extinção e colonização, nos também calculamos a taxa 

de ocupação: 

f = número de sítios ocupados no tempo (t) / número de sítios que foram amostrados no 

tempo (t). 
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Para avaliar os efeitos de cada variável nós construimos uma matriz de ocorrência 

segundo Gotelli e Taylor (1999a). Usamos regressão múltipla para descrever as relações 

entre as seis variáveis independentes e construimos um modelo geral, inlcuindo as 

variáveis ambientais e individuais citadas. Para identificar os subconjuntos de variáveis 

que são preditoras de ocorrência de M. vanderhaegei, utilizamos a regressão múltipla com 

procedimento stepwise, incluindo todas as seis variáveis independentes no modelo. A 

análise de regressão múltipla com procedimento stepwise permite eliminar variáveis que 

não fornecem informações significativas e seleciona aquelas que melhor explicam a 

variabilidade das variáveis dependentes – colonização e extinção (Legendre & Legendre, 

1982; Zar, 1984). Em cada etapa, variáveis são avaliadas e a inclusão ou remoção é feita 

por meio de um teste de razão de verossimilhança (p ≤ 0,05 para adicionar e para remover 

p ≥ 0,10). Todas as análises foram realizadas utilizando o programa R (R Development 

Core Team, 2014) e valores de p ≤ 0,05 foram considerados significativos. 

 

Resultados 

Mesoclemmys vanderhaegei ocorreu em todos os quatro sítios amostrados e, dentre as 59 

manchas amostradas, esteve presente em 55 (93%) e ausente em quatro (7%). Entre as 

seis variáveis independentes examinadas, a variável ocupação foi a melhor preditora de 

ocorrência de M. vanderhaegei, nas diferentes escalas examinadas – escala local, regional 

e global, estando presente na maioria dos modelos e indicando que o efeito resgate tem 

grande importância na manutenção da estrutura das metapopulações (Tabela 1; Figs. 2 e 

3; Apêndice I: Figs. 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Esse aspecto também pode ser observado pelo 

destaque da variável abundância (Apêndice A Fig. 12, Apêndice B Fig. 18), presente em 

muitos modelos, principalmente nas escalas regional e global (Tabela 1). Observamos 
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que, quando a variável abundância é a única variável que explica a colonização, o valor 

de r² é menor (r² = 0,29). Entretanto, em modelos que incluem mais de uma variável além 

da abundância, os valores de r² foram maiores que 0,5 (Tabela 1). 

 

Tabela. 1 Resultado da regressão múltipla, em escala local (sítios), regional (áreas) e global, 

incluindo seis variáveis independentes empregadas para avaliar diferentes modelos de 

colonização e extinção em metapopulações do cágado Mesoclemmys vanderhaegei . 

  MODELOS SELECIONADOS AIC r² p 

Escala local - Colonização 

Congonhas AREA + CMC** -44.25 0.78 <0.01 

Independência ABUN** -71.50 0.29 <0.01 

Jauquara DMP* + ABUN* + CMC + f** -38.64 0.96 0.02 

Pindeivar ABUN + f** -42.03 0.77 <0.01 

 

Escala local - Extinção 

Congonhas DMP + DMPO + CMC* + f** -40.62 0.85 <0.01 

Independência DMP + f** -51.71 0.44 <0.01 

Jauquara AREA + DMP + CMC + f* -36.24 0.90 0.06 

Pindeivar DMPO** + ABUN + f** -46.74 0.83 <0.01 

     

Escala regional - Colonização 

PNCG CMC + f** -110.72 0.49 <0.01 

EESA DMPO + ABUN* + f** -85.13 0.77 <0.01 

     

Escala regional - Extinção 

PNCG DMPO + ABUN* -74.55 0.25 <0.01 

EESA DMPO** + ABUN + CMC* + f* -74.91 0.62 0.01 

     

Escala global 

Todas as áreas - colonização f** -184.83 0.59 <0.01 

Todas as áreas - extinção AREA* + DMP + CMC +  + f** -157.73 0.54 <0.01 
*Indica variáveis com significância < 0,05 e **indica variável com significância < 0,01. Legenda: AREA – área de 

cada mancha amostrada; ABUN - abundância de indivíduos em cada mancha; CMC - média do tamanho dos indivíduos 

por mancha (comprimento máximoda carapaça); DMP - distância da mancha mais próxima; DMPO - distância da 

mancha mais próxima ocupada; f - probabilidade de ocupação.  
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Escala local 

Dentre as variáveis utilizadas, a abundância foi a que melhor explicou a colonização, 

estando presente em três dos quatro modelos selecionados para cada variável dependente 

(Tabela 1; Apêndice A: Figs. 12 e 13; Apêndice B: Fig. 18). Os melhores modelos para 

probabilidade de colonização nos quatro sítios foram estatisticamente significativos (p < 

0,02), com apenas um modelo não significativo para probabilidade de extinção (Tabela 

1). Os modelos apresentaram, em geral, valores de r² acima de 0,70, indicando que a 

relação entre as variáveis que explicam a colonização e extinção é alta. 

A probabilidade de colonização esteve associada à abundância, com efeitos negativos em 

algumas metapopulações e positivos em outras, o que indica variação na dinâmica de 

metapopulações. A colonização foi influenciada positivamente pela abundância no sítio 

Independência (Apêndice A: Fig. 12), sendo a única variável selecionada pelo modelo (r² 

= 0,29; p < 0,01). Nos sítios Jauquara e Pindeivar, entretanto, a colonização foi 

influenciada negativamente pela abundância (Tabela 2). No sítio Congonhas, a 

probabilidade de colonização esteve negativamente associada com a média do 

comprimento máximo da carapaça (p < 0,01; Apêndice A: Fig. 14), enquanto no sítio 

Jauquara, com a distância hidrológica até mancha mais próxima (p = 0,02; Apêndice A: 

Fig. 16). Nesse último, a probabilidade de colonização esteve positivamente associada 

com a ocupação (p < 0,01; Apêndice A: Fig. 8). A ocupação foi preditora da colonização, 

apenas, nos sítios localizados na EESA (Tabela 2; Apêndice A: Figs. 8 e 10). 
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Tabela. 2 Resultados dos coeficientes das análises de regressão múltipla (b±SE), t-valor e p de 

cada variável selecionada dos modelos que melhor explicaram a probabilidade de colonização e 

extinção do cágado Mesoclemmys vanderhaegei em manchas de hábitat (escala regional).  

Escala local Colonização b±SE t-valor 

p 

Congonhas 

AREA 0.001854±0.001253 4.48 0,18 

CMC -0.00687±0.001363 -5.04 <0,01 

          

Independência ABUN 0.4071±0.01394 2.919 <0,01 

         

Jauquara 

DMP -0.0037989±0.0006128 -6.199 0,02 

ABUN -0.1320614±0.0293421 -4.501 0,04 

CMC 0.0042636±0.0027097 1.573 0,25 

f 2.3735717±0.2423768 9.793 0,01 

          

Pindeivar 

ABUN -0.05107±0 .02583 -1.977 0,07 

f 1.60329±0.26225 6.114 <0,01 

     

Escala local Extinção       

Congonhas 

DMP -0.003463±0.002447 -1.415 0,21 

DMPO 0.004819±0.002475 1.947 0,10 

CMC -0.006838±0.002452 -2.789 0,03 

f -2.388624±0.368048 -6.49 <0,01 

          

Independência 

DMP 0.004187±0.002498 1,676 0,11 

f -1.047668±-0.324314 -3.23 <0,01 

          

Jauquara 

AREA 0.0010069±0.0002914 3.456 0,07 

DMP -0.0017867±0.0005815 -3.073 0,09 

CMC 0.007682±0.0031636 2.428 0,13 

f -1.0750502±0.1719394 -6.252 0,02 

          

Pindeivar 

DMPO -0.009551±-0.001460 -6.542 <0,01 

ABUN -0.040898±-0.020771 -1.969 0,08 

f -0.747603±0.220507 -3.39 <0,01 

*As variáveis com relação significativas que não estiverem no corpo do texto são aresentadas no apêndice A. 

Nos quatro sítios amostrados, a probabilidade de extinção diminui com a ocupação das 

manchas, comportamento comum em metapopulações onde a dispersão ocorre devido a 
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indivíduos imigrando para manchas ocupadas ou não (Tabela 2; Apêndice A: Figs. 6, 7, 

9 e 11). No sítio Congonhas, a probabilidade de extinção diminui com indivíduos maiores 

( p< 0,03; Apêndice A: Fig. 14). A probabilidade de extinção da metapopulação do sítio 

Pindeivar está negativamente associada com a distância até a mancha mais próxima 

ocupada (p< 0,01; Apêndice A: Fig. 17), ou seja, quanto mais distantes são as manchas 

ocupadas, menos elas são colonizadas e/ou recolonizadas, tornando mais provável a 

extinção local (Tabela 2).  

 

Escala regional 

A probabilidade de colonização teve associação positiva com a ocupação no PNCG 

(Figigura 2), ou seja, quanto maior o número de manchas ocupadas, maior a chance de 

ocorrer resgate demográfico com a recolonização das manchas. Na EESA, a 

probabilidade de colonização também está relacionada com a abundância dos indivíduos 

( Tabela 3; Apêndice B: Fig. 18). 
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Figura. 2 Relação entre a probabilidade de colonização e a proporção de manchas ocupadas 

(ocupação) por Mesoclemmys vanderhaegei em escala regional: a) Parque Nacional da Chapada 

dos Guimarães; b) Estação Ecológica Serra das Araras. 

 

a 

b 
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Em escala regional, a colonização também esteve associada positivamente com a 

ocupação no PNCG, repetindo o padrão apresentado na escala local (ambas com p < 0,01; 

Tabela 3). Na EESA, por sua vez, a probabilidade de colonização aumenta com a 

ocupação (p < 0,01) e diminui com a abundância (p = 0,03). Já a probabilidade de extinção 

também esteve associada negativamente com a ocupação na EESA (Figura 3a e b; p = 

0,04), e positivamente com a média do comprimento máximo da carapaça dos indivíduos 

que ocupavam cada mancha (p = 0,03; Tabela 3).  
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Figura. 3 Relação entre a probabilidade de extinção e a proporção de manchas ocupadas 

(ocupação) por Mesoclemmys vanderhaegei em escala regional: a) Parque Nacional da Chapada 

dos Guimarães; b) Estação Ecológica Serra das Araras. 

 

a 

b 
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Tabela. 3 Resultados dos coeficientes das análises de regressão múltipla (b±SE), valor-t e p de 

cada variável selecionada dos modelos que melhor explicaram a probabilidade de colonização e 

extinção de metapopulações de Mesoclemmys vanderhaegei em escala regional.  

Escala regional  Váriáveis colonização b±SE valor -t p 

PNCG 

CMC -0.003179±0.001786 -1.78 0,08 

f 0.615616±00.160416 3.838 <0,01 

          

EESA 

DMPO -0.0016081±0.0008351 -1.926 0,06 

ABUN -0.0423513±0.0191807 -2.208 0,03 

  f 1.5478728±0.2319688 6.673 <0,01 

          

Escala regional  Variáveis extinção       

PNCG 

DMPO 0.002986±0.002012 1.484 0,14 

ABUN -0.062202±0.022378 -2.78 <0,01 

          

EESA 

DMPO -0.003316±0.001017 -3.261 <0,01 

ABUN -0.042424±0.025697 -1.651 0,11 

 CMC 0.005152±0.002221 2.319 0,03 

  f -0.607362±0.282950 -2.147 0,04 

*As variáveis com relação significativas que não estiverem no corpo do texto são aresentadas no apêndice B. 

Escala global 

A variável que melhor explicou a probabilidade de colonização em escala global foi a 

ocupação, que manteve associação positiva com a colonização e negativa com a extinção 

tanto em escala local quanto regional (p < 0,01 para ambas as variáveis dependentes; 

Figura 4). Na EESA, a probabilidade de extinção esteve positivamente associada com a 

área da mancha (p = 0,02; Figura 5). Localmente, entretanto, essa relação – não 

significativa (p = 0,07) – ocorreu apenas no sítio Jauquara, não tendo sido constatada nos 

modelos gerados a nível regional. Associação positiva e significativa entre probabilidade 

de extinção e área da mancha só ocorreu em nível global. Já a abundância em cada mancha 

esteve fortemente associada com as probabilidades de colonização e extinção, em local e 

regional, mas não teve influência em escala global (Tabelas 1 e 4). 
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Figura. 4 Relação entre a probabilidade de extinção e a proporção de manchas ocupadas 

(ocupação) por Mesoclemmys vanderhaegei em escala global. 

 

b 

a 
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Tabela. 4 Resultados dos coeficientes das análises de regressão múltipla (b±SE), valor-t e p de 

cada variável selecionada pelos modelos que melhor explicaram a probabilidade de colonização 

e extinção de em escala global, em duas áreas onde metapopulações de Mesoclemmys 

vanderhaegei foram estudadas na porção central da América do Sul. 

Variáveis colonização b±SE valor -t 

 

p 

f 1.03197±0.10045 10.273 <0,01 

Variáveis extinção       

AREA 0,0008107±0.0003159 2.308 0,02 

DMP -0.0013156±0.0008359 -1.574 0.12 

CMC 0.0028262±0.0016079 1.758 0.08 

f -1.0050863±0.1577601 -6.371 <0,01 

 

 

 

 

Figura. 5 Relação entre a probabilidade de extinção e área da mancha habitada por Mesoclemmys 

vanderhaegei em escala global.  
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Discussão 

Os melhores modelos gerados para as três escalas avaliadas – local, regional e global – 

indicaram que os fatores que afetam a probabilidade de colonização e extinção de 

manchas de hábitat por Mesoclemmys vanderhaegei podem mudar com a escala utilizada. 

A probabilidade de colonização em escala local esteve associada, principalmente à 

abundância, variável que também foi importante em escala regional, mas não em escala 

global. Abundância e ocupação também foram importantes preditoras das probabilidades 

de colonização por M. vanderhaegei, em praticamente todas as escalas e quase todos os 

sítios avaliados, mostrando que esse arranjo é pouco provável de ocorrer ao acaso. A 

variável ocupação foi à melhor preditora, também, das probabilidades de extinção em 

todos os sítios e escalas examinadas. Adicionalmente, em escala local, variáveis que 

explicaram as probabilidades de colonização e extinção em alguns sítios não explicaram 

em outros, o que sugere que as metapopulações envolvidas podem ter dinâmicas distintas. 

Embora um estudo rigoroso de dinâmica de colonização e extinção exija muitos anos de 

coleta de dados (Peltonen & Hanski, 1991), nossos resultados apontam para a importância 

de variáveis que já foram testadas em outros estudos de metapopulação quanto à sua 

associação com probabilidades de colonização e extinção, como a ocupação (Hanski & 

Gilpin, 1997; Gotelli & Taylor, 1999a; 1999b), a abundância (Lima et al., 1996; Gotelli 

& Taylor 1999b; Taylor & Warren, 2001), o tamanho da área da mancha (Magnunson et 

al., 1998; Pfister, 1998; Taylor & Warren, 2001) e o tamanho do corpo do organismos 

analisados (Taylor & Warren, 2001). 

Tamanho do habitat, juntamente com a conectividade do mesmo, pode exercer um forte 

efeito sobre a estrutura de populações e comunidades em sistemas aquáticos (Magnunson 

et al., 1998; Pfister, 1998). Populações abundantes estão menos propensas à extinção 
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(MacArthur & Wilson, 1967; Lande, 1993; Lima et al., 1996; Pfister, 1998; Gotelli & 

Taylor, 1999b), e quanto maior a mancha de hábitat, maior a diversidade e abundância 

das espécies que a habitam. Curiosamente, entretanto, a probabilidade de colonização foi 

associada negativamente com a abundância em dois modelos, um em escala local e um 

regional, o que levanta a hipótese de baixa capacidade de suporte do hábitat para algumas 

metapopulações de M. vanderhaegei, decorrente do pequeno tamanho de muitas das 

manchas estudadas. 

Sabemos que populações abundantes servem de fonte para recolonizações em pequenas 

manchas locais, uma vez que quanto maior a abundância, mais elevadas as taxas de 

imigração e mais baixas as de extinção (Lima et al., 1996; Hanski & Gilpin, 1997; Gotelli 

& Taylor 1999b). Uma teoria seria a de que altas abundâncias de M. vanderhaegei nas 

manchas poderiam levar a grande competição por recursos, resultando em extinções 

locais. No entanto, poderia ocasionar também maiores taxas de imigração para evitar 

competição interespecífica. 

Modelos de metapopulação são dependentes de como a colonização e extinção estão 

relacionadas com a abundância e distribuição da população local e regional (Gotelli, 

1991). Assim, o modelo de metapopulação que melhor explicou nossos dados foi aquele 

em que tanto a colonização como a extinção foram dependentes da ocupação local, um 

padrão conhecido como efeito resgate (Brown & Kodric-Brown, 1977). O efeito resgate 

leva em conta a relação entre a distribuição e abundância (Hanski, 1982; Gotelli & 

Simberloff, 1987), sendo uma característica comum em dinâmica de metapopulações 

(Gotelli & Taylor, 1999a). Com a chegada de imigrantes em manchas de hábitats, o 

número de indivíduos aumenta e, consequentemente, aumenta o número de locais 

ocupados, o que diminui as probabilidades de extinção e aumenta as de colonização, em 

metapopulações (Hanski et al., 1995). Entretanto, o efeito resgate nem sempre é positivo, 
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uma vez que imigrantes podem perturbar a estrutura social da população local, podendo 

resultar em taxas de crescimento negativas dessa população (Hanski e Gilpin, 1997). 

Vários fatores influenciam o padrão de dispersão das espécies, como aspectos 

reprodutivos, qualidade dos habitats e processos sazonais (Taylor & Warren, 2001). A 

dinâmica de migração de M. vanderhaegei nas áreas estudadas pode, potencialmente, ser 

favorecida pela habilidade de dispersão da espécie, também, por terra (Brito et al., 2012). 

Essa habilidade é particularmente importante tendo em vista que muitas das drenagens ao 

longo da extensão de ocorrência de M. vanderhaegei apresentam quedas d’água 

pronunciadas e outras barreiras geográficas naturais (Fonseca, 2005). Na área de estudo, 

M. vanderhaegei ocupou mais de 90% das manchas amostradas, indicando grande 

capacidade de uso das manchas de habitat disponíveis e plasticidade para dispersar.  

A variável independente de tamanho (média do comprimento máximo da carapaça) de M. 

vanderhaegei em manchas de hábitat esteve presente em modelos das três escalas 

analisadas, principalmente ligados a probabilidade de extinção. Modelos onde a variável 

de tamanho corpóreo esteja associada às probabilidades de colonização e extinção podem 

indicar territorialismo. Estudos relacionados à área de vida de quelônios, entretanto, não 

indicam que estes sejam organismos territorialistas, com raras exceções (Cagle, 1944). O 

fato de muitos indivíduos terem sido recapturados nas mesmas manchas, ou próximos a 

elas ao longo desse estudo (E.S. Brito, dados não publicados), pode indicar certo grau de 

fidelidade ao habitat por parte desses indivíduos ou, alternativamente, pequeno tamanho 

de suas área de vida. 

A dinâmica de metapopulações de uma espécie (Peltonen & Hanski, 1991; Harrison, 

1994) pode levar décadas para ser detectada. Levando em consideração que quelônios são 

organismos longevos, que vivem muitas décadas (Gibbons, 1987), acreditamos que 
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estudos complementares a longo prazo devem ser implementados para o entendimento da 

dinâmica de metapopulações de M. vanderhaegei. Ainda assim, o período de realização 

do presente estudo – que incluiu a variabilidade sazonal do sistema ecológico no qual se 

inserem as áreas de estudo – permitiu obter dados inéditos sobre a dinâmica sazonal de 

M. vanderhaegei e subsídios para prever efeitos de distúrbios nesse e em ecossistemas 

semelhantes.  
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5. CONCLUSÃO GERAL 

 Vários fatores indicam que a estrutura populacional de Mesoclemmys 

vanderhaegei pode comportar-se de forma distinta entre subpopulações, como já 

relatado para outras subpopulações de vertebrados. As duas subpopulações 

amostradas aqui apresentaram padrões distintos de razão sexual, abundância e 

sobrevivência. A razão sexual esteve desviada para fêmeas em uma das 

localidades, mas não na outra, da mesma forma que, uma das subpopulações 

apresentou abundância muito superir, mesmo com esforço de captura semelhante. 

 Mesoclemmys vanderhaegei apresenta altas taxas de recaptura em pequenos 

intervalos de amostragens e em amostragens seguidas, sendo menores as 

recapturas em maiores intervalos de tempo, repetindo esse padrão nas duas áreas 

amostradas.  

 Variáveis morfométricas que diferem os sexos então relacionadas a várias partes 

do corpo - plastrão, ponte, cauda e cabeça. Entretanto, essas não são as variáveis 

que comumente são utilizadas em estudos com quelônios, sendo por vezes 

ignoradas por pesquisadores. Acreditamos que nosso estudo pode mudar a forma 

de percepção e amostragem de dados biométricos em futuros estudos com 

quelônios, levando cientistas a aferir variáveis morfométricas que realmente são 

importantes para cada espécie ou grupo de espécies. 

 A probabilidade de sobrevivência na sub-população estudada na Estação 

Ecológica Serra das Araras variou entre sexo/categoria de idade e tamanho, mas 

não variou na sub-população do PNCG, sendo, nesta última, a mesma estimativa 

de sobrevivência em todas as categorias de indivíduos, incluindo categoria de 

indivíduos de menor tamanho, que costumam ter menores estimativas de 

sobrevivência quando comparado aos indivíduos maiores. Entretanto, as 
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probabilidades de sobrevivência estimadas para as duas subpopulações foram 

igualmente baixas quando comparadas as de outras espécies de quelônios 

aquáticos. As taxas de recrutamento e crescimento populacional nas duas áreas 

também estiveram igualmente estáveis, apontando para um crescimento discreto 

no período estudado. 

 Os fatores que afetam a probabilidade de colonização e extinção de manchas de 

hábitat por M. vanderhaegei podem mudar com a escala utilizada, entretando duas 

várias foram comuns, sendo abundância para estimar a probabilidade de 

colonização e ocupação para estimar a probabilidade de extinção. Entretanto, 

olhando as metapopulações em escala local, variáveis como distância hidrológica 

até a mancha mais próxima (DMP), distância hidrológica até a mancha mais 

próxima ocupada (DMPO) e a média do comprimento máximo da carapaça dos 

indivíduos capturados em cada mancha (CMC) explicaram a colonização e as 

duas últimas também explicaram a extinção, padrão não encontrado quando 

olhamos a população em maior escala – regional e global.  
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APÊNDICES 

CAPÍTULO IV.  

 

Apêndice A. Gráficos para consulta gerados a partir de variáveis independentes que 

foram significativas nas relações com variáveis dependentes, colonização e extinção, em 

escala local.  

 

Fig. 6 Relação entre a probabilidade de extinção e proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Congonhas, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 

escala local. 
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Fig. 7 Relação entre a probabilidade de extinção e a proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Indepêndência, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 

escala local. 
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Fig. 8 Relação entre a probabilidade de colonização e a proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Jauquara, Estação Ecológica Serra das Araras, escala local. 
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Fig. 9 Relação entre a probabilidade de extinção e proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Jauquara, Estação Ecológica Serra das Araras, escala local. 



151 
  

 

Fig. 10 Relação entre a probabilidade de colonização e a proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Pindeivar, Estação Ecológica Serra das Araras, escala local. 
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Fig. 11 Relação entre a probabilidade de extinção e a proporção de manchas ocupadas por 

Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Pindeivar, Estação Ecológica Serra das Araras, escala local. 
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Fig. 12 Relação entre a probabilidade de colonização e abundância de Mesoclemmys 

vanderhaegei nas manchas do sítio Independência, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 

escala local. 
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Fig. 13 Relação entre a probabilidade de colonização e Abundância de Mesoclemmys 

vanderhaegei em manchas do sítio Jauquara, Estação Ecológica Serra das Araras, escala local. 
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Fig. 14 Relação entre a probabilidade de colonização e a média do comprimento máximo da 

carapaça (CMC) dos indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei capturados nas manchas de 

hábitat do sítio Congonhas, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, escala local. 
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Fig. 15 Relação entre a probabilidade de extinção e a média do comprimento máximo da carapaça 

(CMC) dos indivíduos de Mesoclemmys vanderhaegei capturados nas manchas de hábitat do sítio 

Congonhas, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, escala local. 
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Fig. 16 Relação entre a probabilidade de colonização de Mesoclemmys vanderhaegei e a distância 

hidrológica da mancha mais próxima do sítio Jauquara, Estação Ecológica Serra das Araras, 

escala local. 
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Fig. 17 Relação entre a probabilidade de extinção e a distância hidrológica da mancha mais 

próxima ocupada por Mesoclemmys vanderhaegei no sítio Pindeivar, Estação Ecológica Serra das 

Araras, escala local. 

 

 

 

 

 

 

 



159 
  

Apêndice B. Gráficos para consulta gerados a partir de variáveis independentes que 

foram significativas nas relações com variáveis dependentes, colonização e extinção, em 

escala regional. 

 

 

Fig. 18 Relação entre a probabilidade de colonização e abundância de Mesoclemmys 

vanderhaegei em manchas na Estação Ecológica Serra das Araras, escala regional. 
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Fig. 19 Relação entre a probabilidade de extinção e distância hidrológica da mancha mais próxima 

ocupada por Mesoclemmys vanderhaegei na Estação Ecológica Serra das Araras, escala regional. 
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Fig. 20 Relação entre a probabilidade de extinção e média do comprimento máximo da carapaça 

(CMC) de Mesoclemmys vanderhaegei na Esta 


