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RESUMO

Alguns animais percebem as mudanças ocasionadas pelos ritmos ambientais e
sincronizam os seus ciclos biológicos a fim de aumentar as chances de sobrevivência
e/ou aumentar seu sucesso reprodutivo. Neste trabalho foi analisado os
comportamentos de desova em relação ao tipo de fase lunar da tartaruga de pente no
litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte. Os registros foram provenientes dos
monitoramentos noturnos e diurnos do TAMAR-RN, ocorridos nas temporadas
reprodutivas de 2006/2007 a 2015/2016. As dez estações reprodutivas apresentaram
número total de registros de 4807, e dentre estes, os registros com presença de
horário do flagrante foi 1301. As temporadas analisadas apresentaram picos de
registros mensais ocorrendo nos meses de janeiro a março. Os horários de maior
frequência de indivíduos flagrados na praia ocorreu entre 20-22hs. Em relação a
visibilidade lunar no momento das ocorrências do processo de nidificação, os registros
do tipo “com desova” (CD) foram observados em maior quantidade no momento em
que não houve presença da lua no céu, enquanto que “meia-lua” (ML) e “sem desova”
(SD) ocorreram de forma homogênea, sem relação aparente com a visibilidade da lua
no céu. O número de registros de espécimes na praia perdurou de forma heterogênea
em todas as fases lunares, apresentando maior frequência de registros durante a lua
crescente e minguante comprovadas pelo teste de Kuiper. Observou-se que a
frequência mínima ocorreu especificamente durante os dias de lua cheia e lua nova.
O intervalo internidal da espécie Eretmochelys imbricata é de aproximadamente
metade do ciclo lunar. O cálculo do ângulo lunar para tartarugas remigrantes
constatou a ausência de preferência para a desova nas mesmas fases lunares ao
longo de várias estações.

Palavras-chave: Comportamento. Desova. Ciclo lunar. Cheloniidae. E. imbricata.

ABSTRACT

Some animals perceive the changes brought about by environmental rhythms and
synchronize their biological cycles in order to increase the chances of survival and / or
increase their reproductive success. In this work the spawning behavior was analyzed
in relation to the type of lunar phase of the comb turtle on the southern coast of the
State of Rio Grande do Norte. The records came from the nocturnal and diurnal
monitoring of TAMAR-RN, occurring in the reproductive seasons from 2006/2007 to
2015/2016. The 10 reproductive seasons had a total number of records of 4807, and
of these, the records with presence of the flagrant time were 1301. The seasons
analyzed presented monthly records peaks occurring in the months of January to
March. The most frequent times of individuals caught on the beach occurred between
20-22hs. In relation to the lunar visibility at the moment of the occurrence of the nesting
process, records of the type with spawning (CD) were observed in greater quantity at
the moment when there was no presence of the moon in the sky, while "half moon" (
ML) and "no spawning" (SD) occurred homogeneously, with no apparent relation to
the visibility of the moon in the sky. The number of records of specimens on the beach
remained heterogeneous in all lunar phases, with a higher frequency of records during
the waning crescent moon, as evidenced by the Kuiper test. It was observed that the
minimum frequency occurred specifically during the days of full moon and new moon.
The internidal interval of the species Eretmochelys imbricata is approximately half of
the lunar cycle. The calculation of the lunar angle for migratory turtles found the
absence of nesting preference in the same lunar phases over several seasons.
Keywords: Behavior. Nesting. Lunar cycle. Cheloniidae. E. imbricata.
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1 INTRODUÇÃO

Aspectos gerais

As tartarugas marinhas surgiram há cerca de 150 milhões de anos. Elas
pertencem ao filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Reptilia, ordem Testudines,
subordem Cryptodira e as famílias Cheloniidae e Dermochelyidae (MARCOVALDI et
al., 2011). Esses animais são conhecidos por apresentarem carapaça achatada
composta por placas justapostas que se fundem lateralmente e constituída por ossos
dérmicos, os quais lhes conferem mais agilidade e pouco atrito com a água
(MARCOVALDI, M. A.; SANTOS, A. S.; SALES, 2011). O número de placas (escudos)
do casco, varia entre as espécies, apresentando a partir de 4 a 7 pares laterais, 5
escudos centrais e 11 escudos marginais que formam a borda da carapaça. Como
exemplo, a família Dermochelyidae possui uma carapaça com pele endurecida
semelhante ao couro formando 7 quilhas que se unem paralelamente (POUGH et al.,
2008).
A respiração é do tipo pulmonar, embora possuam grande capacidade de
permanência debaixo d’água, podendo ficar submersos até 7 horas em estado de total
repouso. As trocas gasosas são realizadas na cloaca e na faringe. Para reduzir o
consumo de oxigênio, ocorre uma redução do fluxo sanguíneo nos pulmões
decorrente de uma desaceleração do metabolismo (POUGH et al., 2008;
MARCOVALDI et al., 2011).
Os sentidos da visão, olfato e audição são altamente desenvolvidos, assim
como, é detectado uma grande capacidade de orientação magnética. Assim que os
filhotes emergem do ninho, eles orientam-se sobre a luz da lua e das estrelas refletidas
no oceano indo em direção ao mar (VERHEIJEN e WILDSCHUT, 1973; POUGH, et
al., 2008). No mar, aproveitam o movimento das correntes marítimas a fim de
buscarem áreas de alimentação, no qual, passam cerca de 15 a 30 anos se
desenvolvendo até se tornarem adultas (SANTOS et al., 2011).
Na fase adulta, realizam a cópula e voltam a sua praia de nascimento para
desovar, se baseando no ângulo e intensidade do campo magnético memorizado após
o nascimento. A detecção do campo é possível devido a presença de cristais de
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magnetita no cérebro das tartarugas (LOHMANN, K. J.; LOHMANN, C. M. F.;
EHRHART, L. M.; BAGLEY, D. A.; SWING, 2004; LOHMANN; PUTMAN; LOHMANN,
2008).
Os indivíduos apresentam hábitos migratórios, se distribuindo principalmente
entre as regiões tropicais e subtropicais do planeta. Possuem a capacidade de realizar
migrações de longas distâncias, sempre se deslocando entre áreas de repouso,
alimentação e reprodução. No mundo são registradas 7 espécies: Dermochelys
coriácea (couro), Caretta caretta (cabeçuda), Eretmochelys imbricata (pente),
Chelonia mydas (verde), Lepidochelys olivacea (oliva), Lepidochelys kempii (ridley) e
Natator depressus (flatback). Dentre essas, a tartaruga de pente, couro, verde, oliva
e cabeçuda, utilizam a costa brasileira como área de alimentação e reprodução
(CORREIA; SANTOS; MOURA, 2016).
Todas as espécies presentes no Brasil estão inclusas na Lista Vermelha da
IUCN de Espécies Ameaçadas, classificadas em grau de “Vulnerável” (couro, oliva,
cabeçuda), “Em perigo” (verde) e “Criticamente Ameaçada” (pente) desde 2011
(IUCN, 2018). Os maiores fatores que têm colocado essas espécies em constante
ameaça são: o desenvolvimento costeiro, a captura incidental pela pesca, o lixo nos
oceanos e a predação animal. Portanto, estudos que forneçam subsídios para a
conservação desses animais são extremamente necessários para a sobrevivência e
recuperação populacional (LOPEZ, G. G.;SOARES, L.; SANTOS, A.J.B.; BELLINI,
2009).

1.2

Trabalho de conservação do TAMAR

O interesse em conservação de tartarugas marinhas começou a aparecer no
Brasil em meados da década de 80. Uma vez que, um grupo de estudantes da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) do curso de Oceanografia, passou a
fazer uma série de viagens exploratórias pelo litoral Brasileiro, em especial, às ilhas
oceânicas do Brasil, onde acabaram flagrando matanças de tartarugas marinhas por
parte de pescadores (MARCOVALDI, M. A., MARCOVALDI, 1987).
Nessa época, não havia nenhuma pesquisa no âmbito das tartarugas
marinhas no Brasil, no entanto, elas já estavam na lista de espécies em risco de
extinção pois os exemplares de tartarugas estavam desaparecendo rapidamente do
9

planeta. Pensando na urgência em proteger as espécies ameaçadas que o projeto
TAMAR surgiu, como a primeira organização Brasileira criada em parceria com o
Ibama, para realizar o trabalho de proteção das tartarugas marinhas com apoio
governamental que findou cedendo ao apelo internacional para a criação do
programa.
O projeto iniciou com a primeira base de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro.
De início os trabalhos de conservação tinham como objetivos quantificar o número de
espécies, a distribuição e a abundância através da detecção e quantificação do
número de ninhos, sazonalidade e no tratamento dos espécimes sobreviventes
(MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1999).
No final da década de 80 foi legalizada a Fundação Pró-Tamar, criada para
arrecadar fundos e co-administrar o projeto Tamar em parceria com o governo. Desde
então, o projeto também passou a fabricar e vender produtos como blusas, bordados,
acessórios e etc, a fim de angariar fundos para o projeto e para a comunidade que
trabalha fabricando as peças (CORREIA; SANTOS; MOURA, 2016).
Atualmente, o TAMAR possui 25 bases de pesquisas espalhadas por quase
todo o litoral Brasileiro, atuando em parcerias com universidades e escolas
trabalhando com foco na educação ambiental, assim como, opera em parcerias com
agentes da própria comunidade onde em tempos atrás havia a cultura de caça das
tartarugas marinhas.
No Rio Grande do Norte, o projeto TAMAR monitora 42 km de praias no litoral
sul desde o ano de 2003. Em cada temporada são registrados cerca de 550 ninhos
de tartarugas no Estado gerando mais de 40 mil filhotes. No Estado são registradas
desovas de três espécies de tartarugas marinhas, constituindo o segundo maior sítio
de desova da tartaruga-de-pente no Atlântico Sul, sendo constatada a maior
densidade de ninhos por kilômetro² (SANTOS et al., 2013).

1.3

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)

A espécie Eretmochelys imbricata, mais conhecida como tartaruga de pente,
caracteriza-se por apresentar dois pares de escamas pré-frontais com bico
semelhante à de um falcão, carapaça com quatro escudos laterais de cor marrom
amarelada que se imbricam, e plastrão com quatro escudos inframarginais sem poros
10

(MARCOVALDI et al., 2011). A espécie geralmente é encontrada associada a recifes
de coral de toda a região tropical e algumas áreas subtropicais dos oceanos Atlântico,
Pacífico e Índico, especificamente, entre as latitudes 30ºS e 30ºN (MÁRQUEZ, 1990).
Sua dieta é composta de esponjas, camarões, anêmonas e lulas. O seu tamanho pode
chegar até 1,10 m e peso médio de 79,6 kg (SANTOS et al., 2010).
As áreas prioritárias de reprodução da espécie estão situadas no litoral norte
da Bahia e no litoral sul do Rio Grande do Norte, e ocorrendo em menor proporção
em outros Estados do Nordeste Brasileiro como Paraíba, Ceará, Pernambuco e
Espírito Santo (SANTOS et al., 2013).
No Estado do Rio Grande do Norte (RN), o período de nidificação ocorre
semelhantemente ao das ilhas oceânicas, dando início no mês de novembro indo até
junho, apresentando picos de desova nos meses de fevereiro a março (CORREIA et
al., 2016). A maturidade sexual ocorre por volta dos 25 anos de idade (MARCOVALDI
et. al, 2011). As fêmeas adultas possuem cerca de 97,5 m de CCC (Comprimento
Curvilíneo da Carapaça), chegando a realizar entre 3 a 6 posturas de ovos por
temporada, onde cada postura contém cerca de 150 ovos, apresentando intervalo
internidal (intervalo entre duas desovas consecutivas) de 14,5 dias, e intervalo de
remigração média de 2,1 anos (MARCOVALDI et al., 2011).
Embora os indivíduos dessa espécie sejam altamente migratórios, alguns
estudos genéticos e de rastreamento da população juvenil e adulta, que desova ou
forrageia em áreas de alimentação das águas costeiras Brasileiras, são em sua maior
parte constituídas por espécimes originárias do país. As agregações de indivíduos
nas áreas de alimentação são oriundos do Estado da Bahia e da praia de Pipa no RN,
e uma menor proporção de representantes da África e do Caribe (MARCOVALDI et
al., 2012; PROIETTI et al., 2014).

1.4

Comportamentos de nidificação

As

tartarugas

marinhas

apresentam

comportamentos

característicos

relacionados a tentativa de oviposição. Os tipos de comportamentos estão
demonstrados na Figura - 1. O primeiro ocorre quando a fêmea sai da água, e anda
vagarosamente a procura de um local ideal para fazer o ninho, buscando uma área
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que fique acima da linha de alcance da maré, a fim de proteger os ovos de serem
inundados (GOMES; SANTOS; HENRY, 2007).
Quando a fêmea encontra um lugar adequado, inicia-se o segundo tipo de
comportamento onde a tartaruga começa a construção da “cama”, retirando o máximo
de areia possível com as nadadeiras anteriores. A “cama” é um buraco de dimensão
circular cuja extensão varia de acordo com o tamanho do indivíduo (MARCOVALDI e
MARCOVALDI, 1987).
O terceiro comportamento típico caracteriza-se pela confecção da “cova” ou
câmara de ovos, no qual a fêmea faz um buraco com as nadadeiras posteriores, cuja
profundidade apresenta cerca de meio metro em forma de cuia (NISHIZAWA et al.,
2013). As nadadeiras produzem movimentos opostos, pois enquanto uma retira a
areia fazendo um movimento semelhante à de uma concha, a outra movimenta-se
bruscamente de trás para frente, evitando que a areia removida não caia novamente
no buraco.
Após essas etapas, dá-se início a quarta etapa do processo que é a postura
de ovos e cobertura do ninho. Nessa etapa a fêmea entra em "transe" até depositar
todos os ovos no ninho. Os ovos são expulsos envoltos em um líquido transparente
de consistência viscosa, mediante uma série de contrações na cloaca. Em seguida,
compacta o ninho com as nadadeiras posteriores e faz a camuflagem jogando o
máximo de areia possível em cima (NISHIZAWA et al., 2013).
Caso a fêmea cumpra as primeiras etapas até a confecção da câmara de ovos
e decida voltar para a água sem realizar a postura, significa que ela realizou uma “sem
desova” (SCHROEDER et al., 1999). Outro tipo de comportamento que também
reflete a desistência da postura, é a “meia-lua”, onde a tartaruga sai e volta para a
água deixando geralmente um rastro em forma de “U” invertido, sem realizar nenhuma
etapa do processo de desova (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1987; WEISHAMPEL
et al., 2003).
Até o presente momento, não há nenhuma explicação científica do que pode
estar promovendo a desistência da desova. No entanto, existem algumas hipóteses
levantadas, que podem estar relacionadas a iluminação artificial, presença de pessoas
ou predadores, um fator biológico ou em detrimento da fases da lua devido ás séries
de mudanças que ocorrem na órbita terrestre provocadas por esse corpo celeste
(WEISHAMPEL et al., 2003).
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Figura 1 - Tipos de comportamentos realizados na tentativa de nidificação: a) Chegada da
fêmea “grávida” na praia; b) Construção da cama; c) Construção da câmara de ovos; d)
Postura de ovos; e) Cobertura do ninho e camuflagem; f) Meia-lua.

Fonte: Nakamura, M. F. (2018).

1.5

Ritmos ambientais e o comportamento de oviposição

Os ritmos ambientais consistem em processos que variam ou mudam de forma
periódica rotineiramente como o ciclo do dia e da noite, as estações do ano e o ciclo
lunar. Estas mudanças periódicas ocorrem desde o surgimento da vida na Terra sendo
bastante conhecidas pelos seres vivos.
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A maioria dos ritmos ambientais podem interferir ou desencadear outros ritmos
nos seres vivos chamados de biológicos, os quais, podem ser divididos em: ritmos
circadianos que referem-se a atividades do ciclo biológico que ocorrem em uma faixa
de tempo de 19-28hs, e tem como exemplo o ciclo de sono-vigília; ritmos ultradianos
que tem periodicidade menor que 19hs, os quais incluem-se os ritmos cardíacos e o
respiratório, e por fim, os ritmos infradianos cuja periodicidade é maior que 28hs, onde
se encontram o ciclo das marés e as fases da lua (CARLSON, 2002; REFINETTI,
2006).
O movimento cíclico da Lua em relação à Terra e o Sol é classificado como
ritmo infradiano ocorrendo a cada 29 dias, no qual, gera algumas modificações físicas
na terra como alteração do campo geomagnético, na amplitude da maré formando o
ciclo diário e semanal das marés, e na intensidade de iluminação lunar sobre a face
do planeta (MACDOWALL, 1970; NAYLOR, 2001).
Muitos animais marinhos, em especial, aqueles que também apresentam
hábitos terrestres e⁄ou aquáticos, são bastante afetados pelos ciclos das marés, sendo
que muitas espécies acabam desenvolvendo ritmos endógenos de circamaré como
adaptação diante dessas mudanças. Estes animais percebem as mudanças rotineiras
do ambiente e sincronizam os ciclos reprodutivos, as atividades de predação e
migração, concomitantemente com determinadas fases da lua, a fim de aumentar as
chances de sobrevivência ou obter maior sucesso reprodutivo (GRANT; CHADWICK;
HALLIDAY, 2009; KRONFELD-SCHOR et al., 2013).
Os ciclos das marés estão intrinsecamente relacionados ao ciclo lunar. Dessa
maneira, algumas espécies aquáticas podem apresentar componentes endógenos,
como células fotorreceptoras de iluminação lunar ou de percepção dos tipos de maré,
responsáveis por desencadear a sincronização de determinados comportamentos
cíclicos com fases mensais sinodais da lua (IKEGAMI et al., 2014; WINTER et al.,
2016).
O ciclo reprodutivo de nidificação das tartarugas marinhas pode apresentar
ritmicidade infradiana, sendo que, vários autores relataram padrões de nidificação de
tartarugas marinhas com fases lunares. Uma resposta positiva a essa relação foi
encontrada para tartaruga cabeçuda (BALDWIN, W. P.; LOFTON, 1959; DAVIS;
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WHITING, 1977). No entanto, uma análise semelhante mostra que a tendência para
altas densidades de nidificação perto dos tempos das luas novas e cheias era válida
durante um ano, mas não na seguinte (TALBERT JR. et al., 1980). A tartaruga em
couro mostra um sinal estatístico para aninhamento durante a lua cheia e as fases da
lua nova (GIRONDOT e FRETEY, 1996). A tartaruga Oliva também apresenta um
padrão de nidificação que segue a influência da lua (HUGHES, 1974).
A existência de fatores hormonais atuantes na maioria dos vertebrados sugere
que, mesmo com relação as tartarugas os esteróides sexuais possuem intrínseca
conexão com os padrões reprodutivos sazonais (OWENS, 1997). As espécies de
tartarugas marinhas apresentam intervalos internidais distintos demonstrando a
presença de mecanismo regulatório nas oviposições: Eretmochelys imbricata (14,5
dias), Caretta caretta (10-14 dias), Dermochelys coriacea (9-10 dias), Lepidochelys
olivacea (21 dias), Chelonia mydas (11-12 dias), Natator depressus (12-14 dias),
Lepidochelys kempii (25 dias) (HIRTH, 1980; GOMES, et al., 2006; ROSTAL, 2007;
PENDOLEY et al., 2014).
Mediante aos intervalos internidais notados anteriormente, as espécies que
podem estar sincronizando a nidificação com a fase lunar são: a E. imbricata¸ C.
caretta, C. mydas, e N. depressus, cujo período internidal se aproxima ao meio
período lunar.
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2 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Avaliar o efeito das fases da lua no comportamento de oviposição da população
de fêmeas de Eretmochelys imbricata que desova no Rio Grande do Norte.

2.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar os horários de maior presença de tartaruga na praia para desovar de
acordo com as fases lunares;



Relacionar a luminosidade da lua com as ocorrências do tipo “Meia-lua” e “Sem
desova”;



Associar a frequência de subidas das tartarugas marinhas para diferentes fases
lunares;



Correferir a preferência de fases lunares específicas com o intervalo de
remigração para realizar a oviposição.
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3 METODOLOGIA GERAL

3.1

Área de estudo

A área de estudo está situada no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte,
apresenta cerca de 33 km de extensão, e está localizada nos municípios de Tibau do
Sul (Pipa), Parnamirim (Barreira do Inferno), Canguaretama (Barra de Cunhaú) e Baía
Formosa (Olhos D’Água). Essas regiões caracterizam-se por serem áreas de desova
não-contínuas, formadas por uma estreita faixa de praia, dunas, extensas falésias,
apresentando também linhas de recifes de arenito dispostos em paralelo à linha de
costa, os quais alteram o padrão de arrebentação das ondas (VITAL, 2005).
Os trechos monitorados são divididos em Área de Estudo Integral (AEI) e Área
de Proteção (AP). A AEI é caracterizada por apresentar a maior concentração de
desovas na região. Nessas áreas são realizadas várias pesquisas científicas além de
ser monitorada diariamente por técnicos da área biológica, sejam estudantes ou
formados que podem atuar de forma voluntária ou como trainee contratado. Também
pode haver a colaboração de pessoas da própria comunidade capacitadas com
treinamento técnico padrão do trabalho de conservação (tartarugueiros) devido à
grande extensão e logística da região. As AP’s são áreas monitoradas e protegidas
em sua maioria por tartarugueiros, os quais, individualmente, são responsáveis por
monitorar até 5 km de praia ao amanhecer. Diferentemente das AEI’s, as AP’s
possuem um cercado de incubação para onde são transferidos os ninhos em risco de
insucesso (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1999).
A AEI está situada em Pipa, cuja extensão é 9 km, e classifica-se por
apresentar o maior número de concentração de desovas da região, onde possui o
acompanhamento diário de biólogos e ecólogos. As APs estão localizadas nas praias
da Barreira do Inferno (6 km), Barra de Cunhaú (2 km) e Olhos D’Água (15 km), sendo
monitoradas por tartarugueiros, com exceção, da Barreira que é monitorada por
técnicos da área biológica (SANTOS et al., 2013). As áreas referentes ao presente
estudo estão representadas na Figura 2.
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Figura 2 - Localização das regiões estudadas no litoral sul do Rio Grande do Norte, cujos
locais estão situados na Barreira do Inferno (Área de Proteção), em Pipa (Área de Estudo
Integral), Barra do Cunhaú (Área de Proteção), Olho D’água (Área de Proteção).

Fonte: Nakamura, M. F. (2018).

A extensão monitorada no município de Parnamirim está localizada no Centro
de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI), que é uma área militar da Força Aérea
Brasileira, que opera com lançamentos de sondas sub-orbitais e rastreia lançamentos
realizados em outros locais do globo terrestre. Em seu entorno, estão as praias de
Ponta Negra e Cotovelo, adensadas de construções, modificações antropogênicas na
orla e movimentos turísticos. No entanto, a região monitorada possui uma ampla área
livre de ocupação humana, isolada e sem iluminação artificial noturna, o que a torna
favorável para nidificação das tartarugas marinhas. O trabalho de monitoramento é
realizado por uma equipe de três pessoas, a qual consiste de 1 trainee e 2 voluntários
graduandos ou pós-graduandos geralmente da área de Ciências Biológicas.
A região do CLBI é caracterizada pela presença de dunas do tipo parabólicas e
fixas, assim como, rochas do grupo barreiras (falésias) situadas a beira-mar
(BARRETO et.al, 2004). O local recebe a denominação Barreira do Inferno devido á
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coloração avermelhada das falésias, o qual são originadas do óxido de ferro presente
em sua composição (ARAÚJO et.al, 2006). De acordo com os antigos pescadores, ao
amanhecer, os raios de sol tocavam as falésias refletindo uma imagem semelhante a
labaredas de fogo fazendo surgir o nome característico da região. Desde o ano de
2005 o TAMAR realiza monitoramentos no CLBI, apresentando registros frequentes
de desova de tartarugas marinhas, nas praias de Morro Branco (4 km) (Figura 3),
Prainha (1 km) (Figura 4) e Alagamar (1 km) (Figura 5) (SANTOS et al., 2013).

Figura 3 - Área de estudo do CLBI constituída por dunas móveis e fixas presentes nas praias
de Morro Branco e Prainha.

Fonte: Nakamura (2017)
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Figura 4 - Área de estudo do CLBI constituída por falésias. O trecho mostrado localiza-se na
Prainha.

Fonte: Nakamura (2017)

Figura 5 - Área de estudo do CLBI. Trecho mostrado localiza-se na Alagamar.

Fonte: Nakamura (2017)

No município de Tibau do Sul, a base de monitoramento está localizada dentro
de uma reserva ecológica denominada Santuário Ecológico de Pipa (SEP), sendo a
única considerada AEI (Figura 6). O vilarejo de Pipa é conhecido por apresentar uma
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natureza rica em diversidade, exuberância, e por ser um dos polos turísticos mais
atrativos do Estado. Em decorrência da proximidade com a área urbana, as luzes da
cidade podem confundir a orientação dos filhotes, o sombreamento de algumas
edificações pode esfriar parcialmente a areia da praia, no entanto, o cenário continua
sendo favorável para a desova e nascimento das tartarugas marinhas. Os trechos
monitorados neste município são as praias de Cacimbinhas, Chapadão, Baía dos
golfinhos, Praia do Madeiro, Minas e Sibaúma. O monitoramento é realizado por uma
equipe composta por um trainee, um estudante de graduação e um tartarugueiro.

Figura 6 - Área de estudo localizada em Pipa dentro do Santuário Ecológico de Pipa.

Fonte: tamar.org

A área monitorada no munícipio de Canguaretama localiza-se na praia de Barra
de Cunhaú, cujo trabalho de coleta de dados é realizado através de tartarugueiro
morador da região. A localidade caracteriza-se geomorfologicamente como
pertencente à área do Grupo Barreiras, apresentando também dunas fixas e móveis
ao longo de todo o litoral. O solo possui areias do tipo finas e grossas, com níveis de
cascalho, arenitos, areno-quartzosos, sedimentos de origem marinha e transportados
pelo vento.
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No município de Baía Formosa o trecho monitorado está localizado na praia de
Olhos d’agua. O monitoramento é realizado por meio de tartarugueiro. A presente área
de desova, está inclusa dentro da abrangência da Formação Barreiras, apresentando
Paleodunas e dunas móveis em sua constituição. Os sedimentos constituem-se de
arenitos quartzosos, que varia entre o tipo argiloso a conglomerático. A vegetação
típica é de ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e marinho
com região inundável e extremamente úmida característica de manguezal (BARRETO
et al., 2004).

3.2

Coleta de dados

No presente estudo, foram utilizados os registros dos monitoramentos noturnos
(das 19 às 04hs) e diurnos (04:30 às 06:30hs) das desovas de tartarugas marinhas
durante as temporadas reprodutivas de 2006 ̸ 2007 a 2015 ̸ 2016 totalizando dez anos
de coleta. Os monitoramentos foram realizados diariamente pela equipe técnica ou
voluntários através de quadriciclo e a pé, com o intuito de registrar ninhos recémformados, eclodidos e flagrar postura de ovos. Durante os monitoramentos foram
coletadas informações quanto a data e o horário (se for flagrada a hora exata) da
ocorrência da desova, o local (km da praia), a identificação da espécie, e o código da
marcação do exemplar.
As fêmeas sem identificação foram marcadas com grampos de liga metálica
inconel (#681 National Band and Tag Company), inseridos na primeira escama
proximal na região da axila em ambas as nadadeiras anteriores, registrando de
imediato o código da marcação no caderno de campo. Após a constatação de
finalização da desova, o ninho é escavado a fim de realizar a certificação da deposição
dos ovos, assim como, é feita marcação do local de postura no GPS e o ninho é
identificado com uma estaca de cano PVC de cor branca enterrada em sentido oposto
ao mar, onde é anotado o número do ninho.
O tipo de ocorrência nos momentos de pré e pós desova são registrados através
dos rastros deixados pelas tartarugas sendo classificados como “Com desova” (CD),
“Sem desova” (SD), “Meia-lua” (ML) e ”Não-determinado” pelos técnicos (ND).
Após a constatação da finalização dos tipos de ocorrências identificadas,
realiza-se a biometria das fêmeas com fita métrica flexível a 0,1 cm de precisão, onde
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são medidos o Comprimento Curvilíneo da Carapaça (CCC), que é a medida entre a
borda externa do escudo nucal até a borda do escudo supracaudal, assim como, é
medido a Largura Curvilínea do Casco (LCC), que é a medida do segundo par de
placas de uma extremidade a outra (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1999).
Os ninhos são monitorados constantemente afim de identificar casos em que
haja risco de perca dos ovos para a maré ou para a predação, e também é realizado
o acompanhamento do processo de emergência dos filhotes, através da abertura do
ninho, da observação do número de dias de incubação e visualizações de rastros
próximos ao ninho. Em casos de risco de perca dos ovos, é realizada a transferência
do ninho para um local pré-selecionado na mesma praia, onde são instaladas telas de
proteção de 1m² na superfície dos ninhos com cerca de 0,10 m de profundidade, ou a
transferência é feita até o cercado de incubação que é uma área localizada acima da
linha da maré, exposta as condições naturais do meio ambiente, fechada por telas que
se aprofundam até 0,50 m abaixo do solo, afim de proteger o ninho de predadores
terrestres.
Após o período de incubação e consequente emergência dos filhotes,
contabiliza-se o número total de filhotes nascidos por meio da estimativa de cascas
rompidas que apresentem no mínimo 60% de superfície, quantifica-se os exemplares
natimortos e ovos não eclodidos. A quantidade de dias de incubação e a taxa de
eclosão também são registrados afim de fazer a estimativa do sucesso de eclosão
Sucesso =

através da fórmula:

Cascas
Cascas + Natimortos + Não eclodidos

*100

.

Toda metodologia faz parte do trabalho técnico padrão do Tamar em todo o Brasil. Os
dados coletados durante a estação reprodutiva são integrados ao Banco Nacional de
Registros Reprodutivos do TAMAR/SITAMAR. O caderno de campo está descrito no
Anexo A.

3.3

Análise dos dados

Para a análise da nidificação durante as fases lunares, foi utilizado o
calendário lunar dos anos de 2006 a 2016, disponibilizado livremente pela página
virtual

do

Departamento

de

Astronomia

e

Astrofísica

da

UFRGS

(http://astro.if.ufrgs.br/fase/MoonPhases.html).
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O número de episódios de presença da tartaruga na praia foi categorizado de
acordo com dois critérios: o primeiro é a presença ou ausência de lua no céu (acima
da linha do horizonte) e o segundo é o tipo de ocorrência: desova completa (CD),
meia-lua (ML) e tentativas de nidificação mal-sucedidas (SD). O tratamento estatístico
com dados categóricos foi realizado utilizando teste de qui-quadrado.
Para verificar a presença da tartaruga na praia em conexão com o tipo de fase
lunar, foi utilizado todos os registros com datas respectivas, no entanto, para realizar
uma análise da presença da Lua visível no céu no momento da tentativa de nidificação
da tartaruga (Ver apêndice), utilizou-se apenas os dados que apresentavam horários
definidos ou dos flagrantes das ocorrências que constituíram 1293 registros do total
(4807).
Objetivando testar a uniformidade explorou-se o ângulo lunar como uma
variável contínua usando o teste de Kuiper (avalia a uniformidade da proporção dos
dados). O teste foi executado utilizando o pacote estatístico circular do programa R
(Agostinelli e Lund, 2017).
A fim de investigar a preferência de desova, durante as fases lunares, entre as
remigrantes, foram selecionados todos os indivíduos que desovaram pelo menos duas
vezes. Nas figuras 16, 17 e 18, o eixo horizontal representa a fase lunar do tempo em
que o indivíduo chega na praia ΦA e no eixo vertical a fase lunar da chegada
subsequente ΦS. Na primeira figura (16), foi traçado todos os registros subseqüentes
sem verificar se eles estão separados por um intervalo internidal, dois intervalos
internidais, ou mesmo se eles estão separados por anos como é o caso das
remigrantes.
Na figura 17, foram demonstrados ΦA versus ΦS apenas para os registros na
mesma estação. E por fim, para testar a sincronização de fases ao longo de diferentes
estações, foi traçado ΦA versus ΦS, apenas para remigrantes. Nessa análise foi
gerada a figura 18, no qual utilizou-se o último registro da fase lunar de uma estação
versus o primeiro registro da fase lunar da próxima temporada, que normalmente
ocorre dois anos depois. Todas as análises estatísticas foram realizadas dentro do
ambiente do programa R (R Core Team, 2016).
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4 RESULTADOS

No total, foram contabilizados 4807 registros de presença de E. imbricata
durante as temporadas de 2006 ⁄ 2007 a 2015 ⁄ 2016 (dez estações reprodutivas). O
número de desovas com sucesso foi 3695, o de meia-luas 699, desovas com
insucesso (sem desova) 384 e 29 ocorrências não identificadas pela equipe técnica.
Todos esses registros apresentam as datas das ocorrências, mas nem todos possuem
os horários porque maior parte dos registros foram computados após a passagem da
tartaruga na praia e não em flagrante.
Ocorrências com flagrante de hora constituíram 1293 registros do total (4807).
Desta forma, a análise estatística relativa as ocorrências totais em detrimento da fase
da Lua têm um maior número amostral (4807), sendo mais robusta do que os dados
de nidificação e a presença da Lua no céu pelo qual foram utilizados apenas os
registros com horários definidos.
As

temporadas

reprodutivas

analisadas

apresentaram

registros

de

ocorrências diárias datadas a partir do mês de outubro até maio, cujos picos de desova
ocorreram nos meses de fevereiro a março (Figura 7).
Os horários em que houve maior ocorrência de presença da tartaruga na praia
no geral e com relação ao tipo de fase lunar se situou entre 20-22hs sendo mostrado
nas Figuras 8 e 9. Foi realizado duas curvas de ajustes de Poisson e Normal dos
horários de presença da tartaruga de pente na praia sendo mostrados na Figura 10 e
11.
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Figura 7 - Distribuição de frequência do número de registros mensais (Outubro á Maio)
ocorridos durante as temporadas reprodutivas de 2006 ̸ 2007 a 2015 ̸ 2016 (n = 4807).
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Figura 8 - Distribuição de frequência dos horários de presença da tartaruga na praia (n =
1293).
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Figura 9 - Distribuição de frequência dos horários de presença da tartaruga na praia em
relação às fases lunares onde 0 = Lua Nova, 90 = Lua Crescente, 180 = Lua Cheia, 270 =
Quarto Minguante e 360 = Lua Nova (n = 1293 ocorrências com horários). As áreas
rachuradas representam a presença e a ausência da lua no céu com relação ao horário e á
fase da lua correspondente.
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Figura 10. Curva de ajuste de Poisson referente a distribuição de frequência dos horários de
presença da tartaruga na praia (n = 1293).
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Figura 11 - Curva de ajuste normal referente a distribuição de frequência dos horários de
presença da tartaruga na praia (n = 1293).

Na figura 12 estão demonstradas as ocorrências com horários determinados,
no qual, a quantidade de desovas efetivadas com sucesso (CD) foram 1054, onde 557
ocorreram com ausência da lua no céu e 497 com presença (χ2 = 4,09; df = 1; p-value
= 0,04) (a); as meia-luas (ML) foram 119, onde 57 foram com ausência da lua e 62 em
presença da lua no céu (χ2 = 0,86; df = 1; p-value = 0,35) (b); e tentativas de desova
sem sucesso (SD) 120, onde 71 ocorreram com ausência da lua no céu e 49 com
presença (χ2 = 1,48; df = 1; p-value = 0,22) (c). Com relação a visibilidade lunar no
momento da tentativa de nidificação, verificou-se uma maior prevalência de
ocorrências com sucesso de desova durante os dias que tiveram ausência da lua
visível no céu.

30

Figura 12. Distribuição de frequência das ocorrências (n = 1293) com flagrante de horários do
tipo: a) CD = com desova; b) ML = meia-lua; e c) SD = sem desova, registradas com flagrante
de horário da tartaruga na praia divididos entre os dias em que houveram a presença (com
lua) e a ausência da lua visível no céu (sem lua).

Analisando a frequência de posturas de ovos em meio aos períodos lunares
por temporada, observou-se uma maior prevalência de posturas durante as fases de
lua nova e cheia na temporada 06 ⁄ 07, nas fases crescente e minguante durante as
temporadas 2007 ⁄ 2008, 2011 ⁄ 2012, 2012 ⁄ 2013, 2013 ⁄ 2014, e 2015 ⁄ 2016. Assim
como, foi observado posturas homogêneas ocorrendo em todas as fases durante as
temporadas 2008 ⁄ 2009, 2009 ⁄ 2010, 2010 ⁄ 2011 e 2014 ⁄ 2015 (Figura 13).
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Figura 13. Histograma circular da frequência de ocorrências de tartaruga na praia (n = 4807)
durante as quatro fases lunares para cada temporada reprodutiva: a) Estação reprodutiva
de 2006 ⁄ 2007; b) 2007 ⁄ 2008; c) 2008 ⁄ 2009; d) 2009 ⁄ 2010; e) 2010 ⁄ 2011; f) 2011 ⁄ 201;
g) 2012 ⁄ 2013; h) 2013 ⁄ 2014; i) 2014 ⁄ 2015; j) 2015 ⁄ 2016.

a)

n = 262

b)

n = 245

n = 262

c)

n = 318

d)

n = 262

e)

n = 1083

f)

n = 339

g)

n = 310

h)

n = 414

i)

n =n383
= 310

j)

n = 1191
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Analisando

todas

as

temporadas

reprodutivas

juntas,

constatou-se

frequências de ocorrências em todas as fases da lua de forma heterogênea, dessa
maneira, observou-se um aumento durante as fases de lua crescente e minguante, e
uma menor incidência durante as luas cheias e nova (χ2 = 26,3; df = 7; p-value =
0,0004), sendo demonstrado nas Figuras 14 e 15. Alternativamente, usando a
estatística circular a fim de verificar se essas distribuições de frequências apresentam
uniformidade ou se há preferência de tartaruga quanto a fase lunar, realizou-se o teste
de Kuiper de n = 4807 visitas, demonstrando que a distribuição não é uniforme (T =
2,87 e p <0,01).

Figura 14. Distribuição de frequência dos registros durante as temporadas estudadas de 2006
⁄ 2007 a 2015 ⁄ 2016 com relação as fases lunares (n = 4807).
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Figura 15. Distribuição de frequência evidenciando os picos máximos e mínimos de
ocorrências de tartarugas na praia durante as fases lunares (n = 4807).

Analisou-se a possibilidade de tentativas de nidificação sincronizadas com a
fase lunar que podem ser visualizadas nas Figuras 16, 17 e 18. Para essa análise
foram utilizados 919 registros de fêmeas flagradas na praia durante as estações
reprodutivas.
Levando em consideração a sequência das oviposições dos espécimes
marcados, e fazendo um comparativo entre o tempo imediato da postura com o tempo
posterior, constatou-se que há uma sincronização de frequência do intervalo internidal
que coincide com a metade do ciclo lunar (14,5 dias), no entanto, a sincronização das
posturas na mesma fase lunar ao longo de várias temporadas não foi detectada
(Figura 16). Este gráfico é útil para comparar com dados mais refinados que serão
mostrados no parágrafo seguinte.
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Na figura 17, foram demonstrados ΦA versus ΦS apenas para os registros na
mesma estação. Portanto, observou-se que as tendências ΦA ≈ ΦS +180 e ΦA ≈ ΦS
estão bem definidas na imagem mostrando uma sincronização do intervalo internidal,
bastante evidente dentro das estações (n = 742).
Analisando a sincronização de fases ao longo de diferentes estações apenas
para remigrantes, observou-se uma evidente ausência de sincronização de fase para
as remigrantes. Esta análise mostra que a tartaruga remigrante não apresenta
preferência por uma fase lunar específica. (n = 177) (Figura 18).

Figura 16. Representação de todos os registros flagrados de Eretmochelys imbricata na praia,
onde o ponto 0 corresponde à lua nova e 180 à lua cheia: a) Distribuição de todos os registros
sem verificar se estão separados por um ou dois intervalos (n = 919).

ΦS

ΦA
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Figura 17. Distribuição dos registros ocorridos dentro das mesmas estações reprodutivas (n
= 742).

ΦS

ΦA
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Figura 18. Distribuição dos registros apenas dos indivíduos remigrantes detectados utilizando
a última ocorrência da fase lunar de uma estação em comparação com a primeiro da próxima
(n = 177).

ΦS

ΦA
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5 DISCUSSÃO

Uma vez que a E. imbricata é uma espécie criticamente ameaçada, estudos
comportamentais que podem melhorar o sucesso da oviposição das espécies,
possuem um impacto positivo nas estratégias de conservação onde muitos esforços
estão sendo realizados na conservação de tartarugas marinhas ao redor do mundo
(MARCOVALDI, 1999). Em especial, a E. imbricata é uma espécie em extinção que
utiliza o litoral do Nordeste do Brasil como um importante local de nidificação
(SANTOS et al., 2013).
Vários grupos, como ONGs, patrulham e monitoram praias a fim de ajudar as
tartarugas marinhas a maximizar sua prole e aumentar as suas chances de
sobrevivência. Para otimizar seu trabalho em praias de patrulhamento, os
pesquisadores envolvidos na conservação estão interessados em conhecer as
preferências ou hábitos das espécies, de maneira que, esse conhecimento pode ser
de grande valia para fazer estimativas dos dias de maior probabilidade de se ter
tartarugas na praia, a fim de economizar tempo e esforço nas atividades de
patrulhamento.
Estudos têm demonstrado que é comum encontrar uma correlação positiva
entre comportamentos cíclicos de animais marinhos e as fases da lua que por sua vez
estão associados a mudanças físicas e ambientais características (NAYLOR, 2001;
MORGAN, 2001; ZIMECKI, 2006). Quanto aos ciclos reprodutivos, a sincronização
com o ciclo lunar é considerada uma estratégia adaptativa que visa alcançar um maior
sucesso reprodutivo.
Os resultados desse estudo trazem informações pioneiras a respeito da
relação entre os comportamentos de oviposição de Eretmochelys imbricata com as
fases lunares. Por meio destes, pode-se observar a presença de desovas permeando
todas as fases lunares de forma não uniforme (heterogênea), tendo havido uma maior
prevalência durante as fases de quarto crescente e minguante.
Lopez et. al (2009), afirmam que o pico de desova da tartaruga de pente no
Estado da Bahia e em Sergipe ocorre entre os meses de Dezembro e Fevereiro.
Enquanto que no RN o pico acontece entre Janeiro e Março. Silva et al. (2011) e
Moura et al. (2012), este último que estudou as tartarugas de pente que desovam em
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Pernambuco, também constataram o mesmo período de maior incidência de desovas
nessas regiões corroborando com o mesmo observado no presente estudo.
Quanto à tentativa de nidificação em meio a visibilidade lunar, a espécie
demonstrou a preferência estatística (p = 0,04) para tentar realizar a postura de ovos
no momento em que a lua não é visível no céu.
Apesar de haver um pouco a mais de ocorrências nos momentos em que a lua
não estava presente no céu, infere-se que no contexto geral, a presença ou ausência
da lua no céu não apresenta uma relação notável ou altamente significativa com os
comportamentos de insucesso de desova (“sem desova” e “meia-lua”).
Dessa

maneira,

os

fatores

que

podem

estar

promovendo

esses

comportamentos de insucesso de desova, podem ser a percepção de predadores
próximos, a presença de obstáculos como pedras e raízes ao realizarem a escavação,
ou o solo encharcado pela maré que pode dificultar e até impedir o processo de
eclosão dos ovos. Assim como, pode não estar relacionado a estímulos externos, e
sim, a um tipo de mecanismo inato ou de cunho fisiológico que ainda não foi
descoberto (WEISHAMPEL et al., 2003).
Um estudo realizado com as Dermochelys coriacea apresentou eventos de
“meia-lua” e “sem desova” ocorrendo significativamente em maior quantidade durante
as noites claras ou com presença da lua no céu. Noites muito claras como as de lua
cheia, podem influenciar negativamente as desovas com sucesso, pois aumentam a
percepção visual, de maneira que, se torna mais fácil a visualização de possíveis
predadores, além de aumentar a presença de turistas na praia (LAW et al., 2010).
Os períodos de fases dos quartos crescente e minguante, foram os períodos
em que houveram uma maior frequência de desovas. Durante essas fases da lua,
ocorrem as marés mortas (marés mínimas também chamadas de quadraturas).
Diferentemente das marés extremas que ocorrem nos dias de lua cheia e nova. Além
disso, no período de luas de quartos também há um aumento no campo geomagnético
da terra (GRANT et. al, 2009; OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 2014). A preferência por
E. imbricata para nidificar durante essas fases, em vez de lua nova ou lua cheia, pode
estar intrinsecamente relacionada à maré.
Pike (2008), estudou os padrões lunares de nidificação para a tartaruga
cabeçuda, onde foi observado uma preferência por marés moderadas para a
nidificação. No estudo de Pike, foi avaliado as possíveis influências de 15 fatores
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ambientais, incluindo temperatura, precipitação, vento, marés ou luminosidade lunar.
No entanto, a luminosidade da lua não foi correlacionada com o comportamento de
nidificação.
Na Flórida, pesquisadores realizaram um estudo similar ao do presente
trabalho com as tartarugas cabeçudas (Caretta caretta), constatando uma maior
incidência de desovas durante as fases de lua nova e cheia. No entanto, afirmam que
apesar de essas fases de lua nova e cheia serem visualmente diferentes quanto à
iluminação, a relação existente entre elas e as desovas não poderia estar relacionada
a visibilidade lunar e que poderia estar mais relacionada às marés ou as correntes
oceânicas (BURNEY; MATTISON; FISHER, 1990).
A espécie Lepidochelys olivacea é conhecida por promover desovas em
massas denominadas de “arribadas” na Costa Rica. Um estudo realizado para avaliar
se existe alguma associação entre as fases da lua e essas desovas em massa,
demonstrou que as desovas ocorreram no último quarto da lua minguante e que as
olivas saem da água quando a maré está “a meio caminho”, não citando se a maré
está preferencialmente descendo ou subindo, e infere que apesar disso, os fatores
condicionantes não estão ligados às fases da lua (HUGHES, 1974).
Na Guiana Francesa, alguns pesquisadores observaram que as tartarugas de
couro apresentaram picos de desova durante as marés de sizígias (extremas) que
ocorrem especificamente nas fases de lua cheia e nova (GIRONDOT; FRETEY,
1996). Esse tipo de maré auxilia essas tartarugas gigantes, que podem chegar até 2
metros, a ultrapassarem com mais facilidade os arenitos de praia ou a fazerem seus
ninhos acima da linha d’água máxima.
O período de lua cheia é o período onde a lua apresenta 100% de face
iluminada, refletindo toda essa iluminação para a face da Terra a qual se torna visível.
Nessa fase, os resultados do presente estudo mostraram um número de menor
ocorrências. Dessa maneira, levando em consideração a maior vulnerabilidade e
sensibilidade a exposição luminosa nessa fase, a população estudada pode estar
evitando a lua cheia. Alguns estudos indicam que em casos onde há relação de
influência negativa da lua cheia sobre o comportamento dos indivíduos, devido a maior
visibilidade ou situação de maior exposição, essa condição pode gerar estratégias
para evitar a predação dos indivíduos ou de sua prole, como é possível observar nos
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eventos de arribadas promovidas por Lepidochelys olivacea, e algumas espécies de
corais no Brasil (HUGHES, 1974; MORI et al., 2014; PIRES et al., 2016).
No presente estudo não foi possível confirmar se a menor frequência de
ocorrências nesse tipo de fase lunar ocorre como estratégia de sobrevivência, sendo
necessário experimentos extras como adicionar “supostos predadores” em um
determinado trecho da praia e acompanhar o comportamento das tartarugas que
chegam para nidificar.
Alguns animais marinhos apresentam ritmos mensais (infradianos) que são
controlados por relógios circalunares endógenos (KRONFELD-SCHOR et al., 2013).
Estes animais sincronizam seus ciclos reprodutivos e rotas migratórias para evitar ou
escolher determinadas fases da lua, refletindo o desenvolvimento de uma estratégia
de proteção dos indivíduos adultos, dos ovos, larvas e até gametas da predação.
Maximizam a quantidade de gametas no meio ambiente ou de indivíduos desovando
a fim de diminuir os riscos de predação e aumentar a taxa de sobrevivência dos
indivíduos. Utilizam variáveis ambientais que aparecem momentos específicos como
a direção das correntes marítimas ou as conhecias marés de sizígias para realizar
migrações e até dispersar os gametas (IKEGAMI et al., 2014).
A coincidência entre o período interno e metade do período lunar aponta para
uma sincronização de frequência entre os dois períodos. Além disso, a sincronização
na frequência implica, pelo menos dentro da mesma estação reprodutiva, uma
sincronização de fase. Desse modo, a tartaruga que chega para desovar em dia de
lua cheia, voltará aproximadamente 14,5 dias depois para nidificar na lua nova, e a
nova volta se dará na lua cheia novamente, da mesma maneira se ela chegar na lua
crescente, voltará no mesmo tempo para uma nova postura em dia de lua minguante
e retornará na lua crescente novamente já que a espécie em estudo realiza de 3 a 6
posturas de ovos por temporada reprodutiva.
Neste trabalho, constatou-se que a tartaruga de pente não possui preferência
de fase lunar específica ao longo das temporadas reprodutivas. No entanto, enfatizase que esta espécie tem comportamento de repetibilidade (preferência), ou memória
de longo prazo, para o local de nidificação na praia. Santos et al., 2016, mostrou que
os espécimes de tartarugas de pente estudados na mesma região mostraram
repetibilidade de padrão de escolha para distâncias da linha de maré e para o local de
microhábitat. Os indivíduos que preferem nidificar na vegetação, ou em areia aberta,
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repetem esse comportamento ao longo de várias estações. De fato, a repetibilidade
foi observada mais fortemente dentro de cada estação e diminuindo ao longo de várias
estações reprodutivas revelando plasticidade comportamental (SANTOS et al., 2016).
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6 CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo, indicam que a presença ou ausência da lua
no céu não apresenta relação com ocorrências de insucesso reprodutivo (desistência
de desova). As tartarugas foram registradas em todas as fases lunares de forma
heterogênea com uma predominância durante as fases dos quartos crescente e
minguante, assim como, houve uma menor prevalência durante a lua cheia. A não
preferência da lua cheia pode ser um comportamento estratégico para evitar a
predação dos ninhos.
Observou-se também, que o intervalo internidal entra em total sincronia com a
metade do ciclo lunar. Porém, não foi constatado sincronização de oviposições nas
mesmas fases lunares ao longo das estações reprodutivas estudadas.
Baseado nos resultados demonstrados, sugere-se a realização de estudos
futuros a fim de verificar a possível relação entre o ciclo de marés e o comportamento
de oviposição da imbricata. Aos grupos de conservação, que trabalham em prol da
proteção da espécie, caso haja necessidade de alocar recursos materiais ou mão-deobra em um período específico, indica-se disponibilizar o contingente de técnicos até
às 00:00hs e principalmente durante as fases de quarto crescente e minguante.
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APÊNDICE - DESCRIÇÃO DOS TERMOS ASTRONÔMICOS UTILIZADOS

Para criar uma notação uniforme ao longo do manuscrito, criou-se um breve
glossário de termos matemáticos e astronômicos utilizados no trabalho:
O período lunar - é a duração do tempo entre duas luas novas consecutivas, essa
quantidade é de 29,53 dias em média. O período lunar, também chamado de período
sinódico, é a duração básica a ser utilizada em estudos comportamentais sobre o ciclo
da Lua. O período lunar sinódico não deve ser confundido com o período lunar sideral,
que é o período da Lua em relação às estrelas fixas, esses dois períodos não
coincidem por causa do movimento relativo da terra ao redor do sol (Figura 19).

Figura 19 - Representação esquemática do período sinódico lunar.

Fonte: Tonel e Marranghello, 2013.

As fases lunares - são os nomes usados para caracterizar as posições da lua em
relação à terra e ao sol. A notação usual é: lua nova, quarto crescente, lua cheia,
quarto decrescente (minguante), e em seguida, lua nova novamente (Figura 20).
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Figura 20 - Representação esquemática das fases da lua.

Fonte: Oliveira Filho e Saraiva, 2016.

O ângulo lunar - é uma variável angular contínua de 0, definida no presente trabalho
como a Lua nova, que dá um giro completo até 360, retornando dessa maneira ao seu
ponto de origem. A Lua cheia corresponde a 180, enquanto que a quarto crescente é
de 90 e a quarto decrescente corresponde a 270.
Hora do dia - é a hora local comum. A zona do equador, onde o estudo ocorre, mostra
uma excelente regularidade astronômica. Nesta região, as durações do dia são
aproximadamente 12 horas durante todo o ano. Na área de estudo, o Sol nasce
aproximadamente às 5h30 da manhã e se põe por volta de 17h30 da tarde. A mesma
regularidade do Sol é estendida à órbita da Lua, o que torna nossa análise simples de
interpretar do que nas zonas temperadas onde as durações do dia e da noite
apresentam variações consideráveis em torno das estações.
A Presença da lua no céu: por simetria, no equador, durante a metade do tempo a lua
é visível no céu. Durante a Lua cheia, o satélite é visível durante toda a noite, enquanto
na lua nova a noite está completamente escura. A lua de quarto crescente nasce
aproximadamente ao meio dia e se põe à meia-noite. Em oposição, a quarto
minguante nasce á meia-noite e se põe ao meio-dia. Usando a interpolação padrão,
calculamos a hora do dia em que a lua aumenta para qualquer ângulo lunar.
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Período internidal da tartaruga de pente – é a duração entre duas consecutivas
oviposições. Estudos anteriores mostram que as fêmeas da espécie E. imbricata têm
um período internidal de 14 dias (Santos, 2013), esta quantidade define o ciclo de
oviposição. Observamos que esse número equivale aproximadamente a metade do
período lunar.
A sincronização de freqüência é caracterizada por uma combinação de freqüência
entre sistemas cíclicos. Em geral, consideramos que os dois sistemas mostram
sincronização de freqüência se as freqüências forem múltiplas entre si. Como o
período é o inverso da frequência, o mesmo raciocínio é prolongado para o período,
mas o termo sincronização de período não é utilizada. No nosso caso, o ciclo lunar e
o ciclo de oviposição apresentam sincronização de freqüência porque uma é duas
vezes a outra.
A sincronização de fase é um fenômeno entre dois movimentos cíclicos caracterizados
por uma constância na fase mútua dos sistemas. Dois sistemas com sincronização de
freqüência terão, em geral, sincronização de fase. No caso da E. Imbricata e ciclo
lunar: a sincronização de fase pode ser, por exemplo, no eixo lua nova e lua cheia.
Uma vez que, a tartaruga inicia a oviposição na nova Lua, ela sincronizará a fase na
lua nova e o eixo da Lua cheia por causa da sincronização de freqüência.
Maré oceânica – é um fenômeno físico que provoca variação no nível do mar. As
marés são ocasionadas pela combinação dos efeitos gravitacionais da lua e do Sol
sobre a Terra. Os efeitos da maré são mais acentuados durante a lua nova e lua cheia,
formando as marés de Sizígias (marés extremas). As marés são mínimas (mortas)
durante os quartos crescentes e minguantes (decrescentes).
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ANEXO A – QUESITOS DE PREENCHIMENTO DO CADERNO DE CAMPO
PADRÃO DO TAMAR, PARA ÁREAS REPRODUTIVAS, ADAPTADOS PARA
MELHOR COMPREENSÃO DO BANCO DE DADOS UTILIZADO.

N_REGISTRO: Número único que deverá ser atribuído quando do preenchimento do
controle geral, seguindo preferivelmente, uma ordem cronológica.
DATA_OCORR: Campo preenchido sempre com a data da noite em questão,
desconsiderando-se a mudança de data real a partir das 0:00hs. A mudança de data
somente será efetuada após as 12hs.
HORA_OCORR: Este campo é preenchido somente quando houver o flagrante do
animal na praia. Desconsidera-se o horário de verão.
PRAIA: Códigos pré-estabelecidos para identificação de determinada praia. Os
códigos e suas praias respectivas são:
BFA – Baía Formosa, CAB – Cacimbinhas, CHO – Chapadão, EDG – Baía dos
golfinhos, MDO – Madeiro, MIN – Minas, OUT – Outras, PAL – Alagamar, PMG
– Morro branco, PCO – Cotovelo, PCU – Cunhaú, POA – Olhos d’água, PPR –
Prainha, PSG – Sagi, SIB – Simbaúma.
LOCAL_KM: Algumas praias são divididas em trechos de 1 km, que permitem uma
localização espacial mais precisa das ocorrências reprodutivas.
LATITUDE e LONGITUDE: Representação espacial das ocorrências, particularmente
aquelas registradas em alto-mar ou de localização dos ninhos. Esses campos deverão
ser preenchidos no formato de graus decimais com cinco dígitos à direita da vírgula
(XX,XXXXX). O datum adotado é o SIRGAS 2000.
OBS: Este campo deve conter informações complementares, que possam auxiliar na
interpretação dos dados obtidos. As anotações neste campo deverão ser objetivas e
restritas a assuntos considerados essenciais. Para facilitar a procura de informações
no arquivo de dados foram definidas palavras-chave a serem utilizadas neste campo.
MARCAS_ENC (marcas encontradas): Este campo deverá ser preenchido com o(s)
número(s) e código(s) de letras da(s) marca(s) encontrada(s) na tartaruga na ocasião
do flagrante. Marcas retiradas também são incluídas neste campo.
MARCAS_COL (marcas colocadas): Este campo deverá ser preenchido com o(s)
número(s) da(s) marca(s) colocada(s) na tartaruga da ocasião do flagrante. Cada
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tartaruga deverá ter duas marcas, uma em cada nadadeira anterior. Caso o animal
possua uma marca deverá ser colocada a segunda.
MARCAS_RET (marcas retiradas): Este campo deverá ser preenchido com o(s)
número(s) da(s) marca(s) colocada(s) na tartaruga da ocasião do flagrante. O critério
para retirada das marcas deverá levar em conta a má colocação e o estado de
conservação das mesmas. A(s) marca(s) retirada(s) devem sempre ser entregues ao
executor da Base.
ESPÉCIE: A identificação da espécie será realizada quando a fêmea for flagrada ou
através da observação de seus filhotes. Os indivíduos podem ser classificados como:
CC = Caretta caretta; EI = Eretmochelys imbricata; LO = Lepidochelys olivácea;
CM = Chelonia mydas; DC = Dermochelys coriacea; NI = Não identificada;
HÍBRIDO = havendo suspeita de hibridismo.
COMP_CASCO: Comprimento de casco em centímetros.
LARG_CASCO: Largura de casco em centímetros.
TUMORES: No caso de flagrante de tartarugas, este campo deve ser sempre
preenchido com os seguintes códigos:
S = sim, presença de tumores; N = não, ausência de tumores; I =
indeterminado, a tartaruga não foi examinada.
COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO: Deve ser assinalado caso tenha sido coletado
qualquer material para análise (DNA, tumor, epibiontes, etc...).
EVIDENCIA_INT_PESCA: no caso de o animal apresentar alguma evidencia de
interação com pesca, como por exemplo anzóis, pedaços de linha ou rede, etc.
TIPO_OCORR (tipo de ocorrência):
CD (com desova) quando for constatado o processo de finalização da postura;
SD (sem desova) quando a tartaruga faz a cama ou cova, mas não realiza a
postura de ovos;
ML (meia lua) que é caracterizada pela subida da fêmea sem a realização de
nenhum processo de postura (cama), nesse caso, observa-se apenas o rastro
geralmente em forma de “U”, ND (não determinado) quando uma ocorrência
não for confirmada pela equipe técnica;
SD (sem desova) é caracterizada pela subida da fêmea a praia, a qual, realiza
uma ou mais etapas do processo de desova não efetuando a postura de ovos.
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Após a constatação da ausência de postura de ovos tal ocorrência é
caracterizada como SD.
PI (processo de desova interrompido) quando o processo de desova é
interrompido por perturbação humana ou animal, em qualquer etapa, desde a
saída da fêmea do mar.
SITUAÇÃO: informação técnica a respeito da localização do ninho que pode ser
classificado como: i = in situ, ninho localizado no mesmo local de desova, T = desova
transferida para o cercado de incubação, P = desova transferida para a praia.
TEMP_TRANSF (Tempo de transferência): É o intervalo de tempo decorrido entre o
momento da postura e da transferência.
A = até 6 horas após a postura;
B = de 6 a 12 horas. Para efeito prático, quando não for conhecido o horário da
postura, enquadram-se nesta categoria ninhos enterrados até às 09:00hs da
manhã;
C = de 12 a 24 horas, ou, quando não for conhecido o horário da postura, ninhos
enterrados após as 09:00hs da manhã;
D = mais de 24 horas após a postura, normalmente os ovos apresentam um
“pólo branco”, característico de um desenvolvimento embrionário mais
avançado;
E = mais de 15 dias após a postura.
OVOS_TRANSF: É o número de ovos contados no momento da transferência da
desova, tanto para o cercado quanto para a praia.
OVOS_FURAD: É o total de ovos furados durante o procedimento de localização,
retirada e/ou transferência de uma desova.
NÃO-VIÁVEIS: Este campo só será preenchido para a espécie D. coriacea, sendo
referente a ovos anômalos presentes em percentagem significativa em todas as
desovas desta espécie.
N_NINHO (Número do ninho): Este campo deve ser preenchido obedecendo a
sequência das desovas localizadas na região monitorada. Serve de controle no
acompanhamento do ninho.
PRAIA_DEST_P (Praia de destino): Praia para a qual se transferiu a desova. Esta
desova pode ser originária de outra praia, ou da mesma praia. Os códigos a serem
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utilizados seguem o mesmo padrão pré-estabelecido pela Coordenação Regional para
o preenchimento do campo PRAIA.
LOCAL_KM_P: Local específico (km de praia) para onde a desova foi transferida.
DATA_ECLOS (Data de eclosão): Considera-se como data de eclosão quando há
emergência de pelo menos um filhote. Filhotes emergidos até as 12:00 hs considerase como data de eclosão a noite anterior. Segue o mesmo padrão de código de data
utilizado no campo DATA_OCORR.
DATA_ABERT (Data de abertura): Refere-se à data da abertura do ninho,
(escavação), normalmente realizada no dia seguinte à eclosão, com o objetivo de
liberação dos filhotes retidos e tomada dos dados biológicos do ninho. Normalmente
o procedimento de abertura é efetuado pela manhã (até às 09:00hs) ou à tarde (após
às 16:00hs) do dia posterior à eclosão de um número significativo de filhotes. Segue
o mesmo padrão de código de data utilizado no campo DATA_OCORR.
HIST_NINHO (Histórico do Ninho): Este campo deve ser preenchido somente quando
o campo TIPO_OCORR for CD. Este campo sinaliza se o ninho foi acompanhado até
o final do período de incubação, independentemente da proporção de vivos, e se o
processo se desenvolveu normalmente ou sofreu algum tipo de distúrbio. Pode ser
classificado como:
PH = Predação humana, independentemente do número de ovos predados;
PA = Predação por animais silvestres ou domésticos, independentemente do
número de ovos predados;
PM = Ninho perdido pela ação da maré, independentemente do número de ovos
retirados pelo mar;
PE = Ninho perdido pela retirada das estacas de marcação;
SU = Ninho com sucesso, isto é a incubação se desenvolveu até o final, com a
coleta dos dados de abertura do ninho, independentemente da porcentagem
de vivos;
NM = Ninho cujo acompanhamento não foi realizado em função de uma decisão
prévia da equipe local; não devem ser registrados como NM os ninhos cuja
localização foi perdida (PE), ou aqueles localizados somente após o
nascimento;
OT = Outros casos de interferência no desenvolvimento do ninho. Exemplos:
ninhos cuja eclosão foi detectada, mas foram predados ou retirados pelo mar
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antes da abertura; ninhos com ovos furados por “curiosos” ou veículos, etc.
Sempre explicar no campo OBS.
VIVOS: São todos os filhotes vivos, emergidos ou encontrados retidos no ninho no
momento da escavação. Em caso de abertura de ninhos in situ, onde não se pode
contar o número total de filhotes emergidos, este número será determinado pelo
número de cascas rompidas. No caso de os filhotes deixarem o ninho e, por qualquer
motivo, morrerem antes de chegar ao mar, também são considerados vivos, devendo
esta informação constar no campo OBS.
NATIMORTOS: Todos os filhotes que romperam a casca, ou mesmo que conseguiram
sair desta, porém morreram durante o processo de subida do ninho para a superfície
(não emergiram do ninho). Nos ninhos in situ, deve-se ter o cuidado de separar as
cascas destes natimortos, para que não se superestime o número de filhotes vivos.
OVOS_N_ECL (Ovos não eclodidos): Ovos que não eclodiram durante o processo de
incubação.
OVOS_TOT: É o número total de ovos de uma desova. Será igual à somatória de
vivos + natimortos + ovos não eclodidos + ovos furados. Este campo será preenchido
com os dados obtidos na abertura do ninho. Apenas em casos excepcionais, quando
o ninho tiver sido transferido (SITUAÇÃO = P ou T) e tenha havido algum problema
com ele durante a incubação (predação ou perda, independente do fator causador), o
valor do campo OVOS_TRANS será adotado como sendo o valor para OVOS_TOT.
PCT_VIVOS: Representa a razão dos filhotes vivos (emergidos e retidos) em relação
ao número de ovos totais. Pode ser calculado pela fórmula: Vivos ̸ Ovos totais x 100.
A qual só pode ser aplicada quando TIPO_OCORR = CD, HIST_NINHO = SU e
OVOS_TOT > 0.
TEMP_INCUB (Tempo de incubação): Número de dias entre a postura e a data da
emergência de pelo menos um filhote. O tempo de incubação só pode ser calculado
quando os campos DATA_OCORR e DATA_OCORR estiverem preenchidos, para os
ninhos com TIPO_OCORR = CD, HIST_NINHO = SU.
IDENTIFICADOR DE INDIVÍDUO: Código permanente atribuído ao espécime
marcado com anilha. Esse código é estabelecido pela gerência do Tamar.
- PALAVRAS-CHAVE A SEREM UTILIZADAS NAS OBSERVAÇÕES:
ALBINO - animais encontrados sem pigmentação (filhotes ou adultos);
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ANOMALO - ovos deformados encontrados nos ninhos, exceto para a espécie
Dermochelys coriácea (ver NÃO_VIAVS);
CACHORRO - atividade relacionada a cachorros domésticos;
CARANGUEJO - atividade relacionada a caranguejos;
CICATRIZ - presença de cicatriz nas nadadeiras que indiquem marcação
anterior;
DNA - caso haja coleta de material (do ninho ou da fêmea) para pesquisa;
EPIBIONTE - presença de epibiontes (ectoparasitas como cracas e algas)
interferindo na tomada de medidas do casco ou em outras situações;
FORMIGA – atividade relacionada a formigas;
HIBRIDO – para suspeita de hibridismo constatada em filhotes ou fêmeas;
LAGARTO – atividade relacionada a lagartos;
MUTILADA – para fêmeas encontradas com ferimentos ou falta de pedaços
dos membros ou carapaça;
PESCA – para fêmeas encontradas com vestígios que evidenciem interação
com atividade pesqueira;
PORCO – atividade relacionada a porcos;
RAPOSA – atividade relacionada a canídeos silvestres;
RATO – atividade relacionada a ratos;
RAIZ – presença de raízes;
TATU – atividade relacionada a tatu.
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