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RESUMO 

 
 

 

O estudo de alterações no padrão comportamental de tartarugas marinhas é 

de fundamental importância para a conservação das espécies. A Eretmochelys 

imbricata, popularmente conhecida como tartaruga-de-pente, é considerada, 

segundo a lista vermelha da (IUCN), um animal com alto risco de extinção 

(criticamente ameaçada) tanto no Brasil quanto no exterior. O objetivo deste estudo 

foi comparar os picos de desovas, ao longo das estações de oviposição, por um 

período de dez anos de coleta de dados. Neste trabalho foram realizadas análises 

que evidenciam diferenças no período de desova da (E. imbricata) observadas no 

litoral sul do Rio Grande do Norte (RN). Foi analisado a base de dados (2006 a 

2016) para avaliar se há um deslocamento temporal do pico (período) de desova da 

E. imbricata. Os registros de desova computados diariamente dentro de cada 

estação são visualizados como um histograma de distribuição diário de desovas. 

Com o intuito de suavizar os dados para realizar uma melhor análise estatística, foi 

feita a soma cumulativa dos dados. Um ajuste usando a curva logística foi realizado 

sobre a soma cumulativa. Com base na função taxa de variação de desovas 

(derivada) calculada pela função soma cumulada e um ajuste Gaussiano, foi 

estimado o dia de máxima ocorrência de desova para cada estação. Foi observado 

uma correlação significativa entre os picos de ocorrências e as estações de desova. 

Pelo teste de Pearson obtive-se os dados estatísticos (R=-0.70; df=8; p=0,024). O 

coeficiente angular, calculado do ajuste linear dos dados, evidenciou um retardo de 

aproximadamente 1,2 dias por ano, com erro de ± 4,4, ao longo do período 

estudado. Os dados apresentados indicam a correlação entre a alteração do período 

de desova (descolamento temporal) com as prováveis variações de recursos e com 

as alterações ambientais globais em função das mudanças climáticas.  

 

Palavras-chave: Eretmochelys imbricata; Desova; Ajuste Logístico; Distribuição de 

frequência de oviposição; Deslocamento temporal do máximo de postura. 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

 

 The study of changes in the behavioral pattern of sea turtles is of fundamental 

importance for the conservation of the species. Eretmochelys imbricata, popularly 

known as a hawksbill turtle, is considered, according to the IUCN's red list, an animal 

with a high risk of extinction (critically endangered) both in Brazil and abroad. The 

objective of this study was to compare spawning peaks throughout the oviposition 

seasons for a period of ten years of data collection. In this work, analyzes were 

performed to show differences in the spawning period (E. imbricata) observed in the 

southern coast of Rio Grande do Norte (RN). The database (2006 to 2016) was 

analyzed to evaluate if there is a temporal displacement of the spawning period of E. 

imbricata. The spawn records computed daily within each season are visualized as a 

daily spawn histogram. In order to smooth the data to perform a better statistical 

analysis was made cumulative sum of data. An adjustment using the logistic curve 

was performed on the cumulative sum. Based on the spatial variation rate (derived) 

function calculated by the cumulative sum function and a Gaussian adjustment, the 

maximum spawning day for each season was estimated. A significant correlation was 

observed between occurrence peaks and spawning seasons. Using the Pearson's 

test, the statistical data were obtained (R = -0.70; df = 8; p = 0.024). The angular 

coefficient, calculated from the linear adjustment of the data, showed a delay of 

approximately 1.2 days per year, with error of ± 4,4, throughout the studied period. 

The data presented indicate the correlation between the change in the spawning 

period (temporal detachment) with probable resource variations and with global 

environmental changes due to climate change. 

 

Key words: Eretmochelys imbricata; Spawning; Logistic Adjustment; Oviposition frequency 

distribution; Temporal displacement of maximum posture. 
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Capítulo 1 

4.  
5. INTRODUÇÃO 

6.  

 

1.1  Hipótese do estudo 

 

No que tange aos aspectos de proteção e preservação, o projeto TAMAR, ao 

longo dos anos, vem monitorando as cinco espécies de tartarugas marinhas 

presentes no Brasil através de diversos projetos de pesquisa e proteção. Assim 

como o surgimento das tartarugas e de seus comportamentos de nidificação na 

praia, sejam estes bem-sucedidos ou não, são continuadamente apresentadas à 

comunidade científica. Por muitos anos, os dados revelaram que as tartarugas 

iniciavam seu período de oviposição em uma determinada época do ano. Entretanto, 

tendo em vista o efeito da ação antropomórfica no habitat das tartarugas, esse 

trabalho levanta a hipótese de um provável deslocamento temporal das distribuições 

de frequência de ocorrência desses indivíduos na praia do RN, o que acarretaria um 

atraso para o início das estações, se comparadas aos períodos precedentes. Com 

esta conjectura surge o seguinte questionamento: “as tartarugas marinhas, da costa 

do Rio Grande do Norte, estariam atrasando o início de sua temporada de desova?”. 

 

Em busca de uma resposta, elaborou-se um método de análise estatístico 

detalhado e sistemático, capaz de calcular e avaliar o deslocamento do padrão de 

distribuição de ocorrências de tartarugas ao longo do tempo para assim poder 

determinar as duas predições possíveis: comportamentos de nidificação antecipado 

ou comportamento de nidificação atrasado. 

 

1.2 Justificativa para proteção e preservação 

 

É de fundamental importância a observação e a detecção de alterações no 

padrão comportamental de tartarugas marinhas, pois são animais ameaçados de 

desaparecer do planeta. A Eretmochelys imbricata, popularmente conhecida como 



19 

 

tartaruga de pente, apresenta alto risco de extinção tanto no Brasil quanto no 

exterior, segundo a lista vermelha da IUCN. (IUCN RED LIST) 

Vários fatores podem estar contribuindo para isso como, por exemplo: a 

intensificação da sobre-pesca comercial, a captura acidental, a destruição dos 

hábitats (utilizados para alojamento, alimentação e nidificação), e recentemente, o 

aumento de deposito de resíduos e detritos antrópicos nos oceanos. De fato, as 

tartarugas marinhas tem sido alvo constante da depredação humana, ocorrendo 

declínio populacional e alcançando níveis críticos, a ponto de algumas espécies 

chegarem à extinção (GLOBAL, 1995).  

A maior parte das espécies de tartarugas possui o hábito de migração onde 

percorrem de pequenas a longas distâncias, alternando entre as áreas de 

alimentação e reprodução. Os machos em sua maioria realizam a migração 

exclusivamente entre áreas de forrageio e acasalamento, já as fêmeas costumam 

acessar as praias para realização da desova (MILLER, 1997). Embora existam 

poucas distinções quanto ao quesito “hábitat e forrageio”, a maioria das espécies 

distribui-se em todos os oceanos do planeta (MARQUEZ, 1994). 

As tartarugas marinhas são consideradas espécies “r” estrategistas e tendem 

a não apresentar um grande cuidado com a prole. Ou seja, as espécies “r” associam 

a sua estratégia de vida com os padrões de crescimento populacional, baseados no 

elevado número de descendentes a cada ciclo reprodutivo, ainda que cada um tenha 

poucas chances individuais de sobreviver até à idade adulta. Essas espécies 

possuem um excelente mecanismo de dispersão e fuga, além de serem ótimos 

colonizadores e competidores, e isso justifica-se, principalmente, por esse objetivo 

de criar novos descendentes. Em termos gerais, são espécies geralmente de 

pequeno porte em sua fase inicial, que possuem rápido desenvolvimento e 

maturidade sexual, e estão relacionadas com fases de sucessão ecológica 

(ALMEIDA, 2015).  

Assim sendo, o sucesso na fase de reprodução está relacionado com as 

capacidades e habilidades adaptativas dessas espécies durante a fase de 

exploração e colonização dos ambientes a que forem condicionadas, aliando-se 

também nesse contexto, os fatores abióticos desse ambiente, que atuam e 

interagem com esses seres durante sua maturação (DARWIN, 1859). 
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1.3  Mudanças climáticas globais 

 

Além dos fatores citados anteriormente as tartarugas marinhas, e a maioria dos 

seres vivos presentes no ambiente marinho, estão sujeitadas as alterações no meio 

causadas em função dos fenômenos climatológicos globais que podem influenciar 

as variações de temperatura no ecossistema aquático. Essa alteração na 

temperatura promove influências morfofisiológicas que afetam o desenvolvimento 

destes seres vivos. 

  

1.3.1  El Nino e La Nina. 

 

Dentro da comunidade cientifica existem dois eventos meteorológicos 

amplamente estudados no que diz respeito aos fenômenos climatológicos globais 

que promovem alterações na atmosfera e consequentemente nos oceanos. 

 El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um 

aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, e que 

pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial, 

e afetando assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. 

La Niña representa um fenômeno oceânico-atmosférico com características 

opostas ao EL Niño, e que se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas 

superficiais do Oceano Pacífico Tropical. Alguns dos impactos de La Niña tendem a 

ser opostos aos de El Niño, mas nem sempre uma região afetada pelo El Niño 

apresenta impactos significativos no tempo e clima devido à La Niña. (EL NIÑO, 

2018). 

O fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é caracterizado por anomalias, 

positivas (El Niño) ou negativas (La Niña), de temperatura da superfície do mar 

(TSM) no Pacífico equatorial, e sua caracterização é feita através de índices, como o 

Índice de Oscilação Sul (IOS – calculado através da diferença de pressão entre duas 

regiões distintas: Taiti e Darwin) e os índices nomeados Niño [(Niño 1+2, Niño 3, 

Niño 3.4 e Niño 4), que nada mais são do que as anomalias de TSM médias em 

diferentes regiões do Pacífico equatorial]. Durante os meses de setembro e outubro 

houve a intensificação do resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial. Entre o final 

de outubro e começo de novembro ocorreu o acoplamento das condições oceânicas 

e atmosféricas que possibilitaram o surgimento do fenômeno La Niña de 
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fraca intensidade. Os padrões de temperatura da superfície do mar, para o trimestre 

AMJ/2018, dos modelos numéricos de previsão climática analisados durante à 

reunião climática do GT de previsão climática sazonal indicam a continuidade das 

águas mais frias sobre do Pacífico Equatorial Leste associado ao fenômeno La Niña. 

Porém, a previsão da ocorrência de ENOS realizada pelo IRI/CPC no início de 

março aponta que a maior probabilidade (62%) é de que o próximo trimestre (AMJ) 

tenha uma situação de neutralidade e assim deve permanecer até o fim dessa 

previsão em OND/2018 (EL NIÑO, 2018). 

 

 1.3.2 Efeito estufa e suas implicações no atlântico 

 

O aumento na concentração de gases que causam o efeito estufa está 

diretamente relacionado com a elevação na temperatura média da atmosfera. Cerca 

de 90% desse calor promovido pelo aquecimento global é absorvido pelos oceanos 

que, por sua vez, o transportam para suas camadas mais profundas.  

Desde 1955, os oceanos absorveram 20 vezes mais calor do que a 

atmosfera. O aquecimento dos oceanos tende a piorar, uma vez que as 

temperaturas globais estão aumentando. Projeções apontam que as mudanças são 

mais acentuadas em altas latitudes. Segundo Ilana Wainer, professora do 

Departamento de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico (IO) da USP, os 

oceanos são uma “espécie de ar-condicionado do planeta” e o oceano Austral1 (ou 

Ártico) – sem barreiras e com correntes intensas em resposta a ventos fortes – é 

peça fundamental nas mudanças do clima. (JORNAL DA USP, 2018) 

O restante da dissertação está organizada da seguinte forma: o capítulo 2 

trata da descrição da história, evolução e biologia das tartarugas marinhas; no 

                                            
1 “O oceano Austral é a principal conexão entre as maiores bacias oceânicas e é também 

responsável pela comunicação do oceano profundo com a atmosfera, permitindo que sinais de 

anomalias na temperatura, por exemplo, sejam carregados das camadas superficiais para maiores 

profundidades. Em suma, o oceano Austral tem um papel importante nas mudanças do clima” 

(JORNAL DA USP, 2018). 
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capítulo 3 evidencia-se um breve histórico do Projeto Tamar; no capítulo 4 são 

expostas as argumentações relativas aos objetivos deste trabalho; o capítulo 5 

descreve a metodologia empregada para o estudo das hipóteses levantada; no 

capítulo 6  são apresentados os resultados obtidos mediante a aplicação das 

ferramentas matemáticas desenvolvidas para o problema abordado; As discussões 

relacionadas aos resultados obtidos no presente estudo foram destinadas ao 

capitulo 7; no capítulo 8 são definidas as propostas de continuidade; no capítulo 9 

são apresentadas as conclusões e, por último, apresentam-se todas as referências 

bibliográficas utilizadas neste estudo. 
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Capítulo 2 

7.  
8. INTRODUÇÃO ÀS TARTARUGAS MARINHAS:  

9. CONTEXTO HISTÓRICO, EVOLUÇÃO E BIOLOGIA 

10.  

 

2.1. Aspectos evolutivos 

 

As tartarugas marinhas são os animais mais primitivos e peculiares da 

diversidade biológica dos répteis, onde o registro da espécie mais antiga data de 

aproximadamente 200 milhões de anos, conhecida como Santanachelys gaffneyi, 

encontrada no município de Santana do Cariri, Chapada do Araripe no Ceará 

(HIRAYAMA, 1998). O maior fóssil de tartaruga marinha já registrado é pertencente 

à espécie da família Protostegidae, Archelon ischyros, com carapaça medindo cerca 

de 4,6 metros de comprimento, tendo vivido no período Cretáceo, com peso 

aproximado de 1,5 a 2 toneladas (SPOTILA, 2004). 

 

Figura 1 - O maior fóssil de tartaruga marinha já descoberto (Archelon ischyros 
 

 
 

Fonte: O Paleo Blog (2018). 
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As tartarugas marinhas são animais pertencentes à classe Reptilia [répteis], 

ordem Testudines, subordem Cryptodira. No período Cretáceo, existiam quatro 

famílias: Toxochelydae, Protostegidae, Cheloniidae e Dermochelyidae. Atualmente, 

a ordem só possui duas famílias: Dermochelyidae e Cheloniidae, onde os gêneros e 

espécies existentes surgiram nos períodos Eocênico e Pleistocênico, entre 60 e 10 

milhões de anos (ICMBIO, 2011). 

A principal característica morfológica, e também considerada o marco de seu 

sucesso evolutivo, é a presença de carapaça óssea que reveste toda a extensão do 

corpo do animal, sendo formada pela junção dos ossos vertebrais e costelas 

derivando dos tecidos endoesqueléticos (HIRASAWA et al., 2013). 

Esses répteis possuem distribuição geográfica cosmopolita, principalmente 

com habitats nos mares tropicais e subtropicais do planeta Terra (MEYLAN, 1982). A 

evolução das tartarugas é bastante complexa e possui vários estágios, podendo 

viver em regiões oceânicas e até mesmo em regiões mais costeiras (EPPERLY et 

al., 2007). Cada população de tartaruga possui diferentes tipos de agrupamento, 

interagindo entre si de forma aleatória somente para fins de alimentação (BOWEN et 

al, 2004). 

Os integrantes da ordem Testudines são todos ovíparos, com longevidade 

bastante extensa em relação aos outros répteis, crescimento vagaroso e sem 

cuidados parentais (BOLTEN, 2003). Em se tratando de adaptações evolutivas, as 

espécies existentes dessa família, tiveram um achatamento em sua carapaça e as 

patas viraram nadadeiras, transformando-os em animais mais leves e 

hidrodinâmicos (ICMBIO, 2011). O surgimento das glândulas de sal, situada próxima 

dos olhos, também foi um acontecimento evolutivo importante, pois possibilitou a 

regulação osmótica através da excreção de sal por essas glândulas (LUTZ, 1997). 

Acerca das espécies encontradas no mundo, existem sete espécies de 

tartarugas marinhas e cinco delas estão presentes no litoral do Brasil: Caretta 

caretta, ou mais conhecida como tartaruga cabeçuda, cuja distribuição está em 

águas tropicais e subtropicais em todo o mundo, utilizando as correntes quentes 

para suas migrações; Lepidochelys olivácea, ou tartaruga-oliva, com sua distribuição 

limitada por temperaturas de 20°C; Chelonia mydas, ou tartaruga-verde, distribuída 

em águas tropicais e subtropicais, próximas à costa continental e ao redor de ilhas, 

sendo rara em águas temperadas; e Dermochelys coriacea, ou tartaruga-de-couro, 
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onde os adultos estão mais adaptados a águas mais frias, apresentando a 

distribuição mais ampla entre as espécies; Eretmochelys imbricata, ou tartaruga-de-

pente, é encontrada em regiões mais próximas do equador apresentando alta 

distribuição (MARQUES, 1990). E no geral, infelizmente, todas elas estão sob 

ameaça de extinção. 

 

2.2.    Biologia das tartarugas marinhas 

 

As tartarugas marinhas podem pertencer a duas famílias: Cheloniidae e 

Dermochelyidae. A família Cheloniidae inclui seis espécies de tartarugas marinhas, 

com carapaça coberta por placas. A família Dermochelyidae inclui somente a 

tartaruga de couro que, em vez de uma carapaça coberta por placas, possui pele 

semelhante a couro. (TAMAR, 2016). 

São animais considerados pulmonados, dispondo de grande capacidade 

respiratória embaixo da água. Essa capacidade deve-se à distribuição do oxigênio 

pelo corpo do animal de forma eficiente, associado ao baixo índice metabólico, 

permitindo a troca gasosa em órgãos específicos como a cloaca e a faringe 

(LUTCAVAGE e LUTZ, 1997). 

A visão, olfato e a audição desses animais são bem desenvolvidos, 

permitindo que haja uma boa capacidade de orientação. E sobre esse assunto, 

existem várias discussões acerca das migrações bem orientadas, em especial da 

capacidade das fêmeas, de regressar ao local de nascimento para realizarem suas 

desovas (LOHMANN et al., 1997). Diversos autores sugerem que os filhotes 

conseguem memorizar a composição química da água e o campo magnético da 

terra, sendo chamado esse fenômeno de “imprinting”2. Isto seria devido à presença 

de pequenos cristais de magnetita (pedra-imã com maior magnetismo da Terra) no 

cérebro desses animais (MUSICK e LUTZ, 1997). Outros autores, ao realizarem 

experimentos, sugerem que as tartarugas têm a capacidade de detectarem o ângulo 

                                            
2 O imprinting é também objeto de estudo da etologia, porque está relacionado com o 

comportamento animal. Na etapa inicial da vida de um animal, o imprinting consiste em uma fase 

essencial e mais propícia para aprendizagem e consequente desenvolvimento. Os dois principais 

tipos de imprinting são o sexual e o filial. No imprinting sexual, um animal jovem aprende as 

características que procura em um/a companheiro/a. O imprinting filial consiste na aprendizagem de 

uma cria com o seu progenitor. 
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e a intensidade do campo magnético; e, assim, conseguem determinar a latitude e 

longitude da sua posição no oceano (LOHMANN, 2006). E por fim, outra suposição 

para esse “imprinting” é de que esses animais se orientam pelas estrelas, sol, 

temperaturas dos oceanos, correntes marinhas etc. (GULKO e ECKERT, 2004). 

Para o nosso estudo sobre o comportamento de oviposição ao longo de um 

período de dez anos, a espécie escolhida para ser descrita nesta dissertação foi a 

Eretmochelys imbricata.  

 

2.3.    Eretmochelys imbricata  

 

No presente estudo foram considerados apenas os dados referentes a uma 

única espécie devido á percentagem de distribuição da Eretmochelys imbricata ser 

bastante elevada, em torno de 97% (Santos, 2013). 

No Brasil, essa espécie é conhecida como tartaruga-de-pente, ou tartaruga-

legítima. Possui distribuição nos mares tropicais e raramente, em mares 

subtropicais. Seu habitat preferido são os recifes e águas mais rasas da costa 

(MORTIMER, 1999).  

A morfologia da carapaça dessa espécie possui 04 pares de placas laterais, 

sobrepostas como telhas de coloração marrom e amarelo. Já o plastrão possui 

coloração amarelo-claro. Sua cabeça é pequena e arredondada, possui bico 

semelhante ao de um falcão, com dois pares de placas pré-frontais e três pares pós-

orbitais. Suas nadadeiras possuem duas garras (MARQUEZ, 1990). Seu tamanho 

na fase adulta costuma variar entre 76,8 a 110 centímetros de comprimento da 

carapaça (MARCOVALDI et al, 1999) e seu peso, em média, varia entre 80 a 86 

quilogramas quando adultos (ICMBIO, 2011). 
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Figura 2 - Desenho artístico da tartaruga-de-pente.  

 

 

Fonte: Site TAMAR. 

 

Em geral, essa espécie possui vida longa com crescimento e maturação 

relativamente lento quando atingem a fase adulta (CHACON, 2004). Em seu ciclo 

reprodutivo, os indivíduos juvenis migram para a costa, onde entram em fase 

bentônica, alimentando-se e refugiando-se até atingirem sua maturidade sexual, já 

os indivíduos adultos que passaram pelo período de desova, costumam adentrar em 

uma fase pelágica, ou seja, esses animais permanecem longe do fundo, nas colunas 

de água, até atingirem cerca de 20 cm de comprimento de carapaça, onde orientam-

se e nadam até encontrarem uma praia para nidificação. 

As áreas de desova dessa espécie no Brasil são no norte da Bahia, em 

Sergipe e no litoral sul do Rio Grande do Norte. O período de desova na Bahia e 

Sergipe geralmente ocorre no início de novembro até março, sendo os meses de 

maior desova: dezembro, janeiro e fevereiro. Já no Rio Grande do Norte, a desova 

ocorre principalmente de novembro a abril, tendo como os meses de maior desova: 

janeiro, fevereiro e março (MARCOVALDI et al, 2007). 
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Figura 3 - Tartaruga-de-pente em processo de postura. 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2017). 
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Figura 4 - Mapa geográfico da costa brasileira. 

 

 
O código de cores corresponde a diferenciação das áreas de desova prioritárias ou somente 
de ocorrência da tartaruga Eretmochelys imbricata. Fonte: ICMBIO, 2011. 
 

 

Durante o período de desova, uma fêmea de Eretmochelys imbricata pode 

chegar a realizar de uma a oito desovas em uma única temporada de oviposição, 
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com um intervalo de 10 a 20 dias entre as posturas dos ovos (CHACON, 2004). Por 

não haver cuidado parental, as fêmeas tentam aumentar as chances de 

sobrevivência escolhendo um local mais adequado para preparação dos ninhos, 

levando em torno de 40 minutos para executar esse processo (KAMEL; 

MROSOVSKY, 2006). Em cada postura nos ninhos, as fêmeas podem colocar entre 

100 e 200 ovos (PILCHER; ALI, 1999).   

  



31 

 

Capítulo 3 

11.  
12. HISTÓRICO DO PROJETO TAMAR/ICMBIO 

13.  

 

As informações e dados referentes às populações, espécies e seus 

respectivos ciclos de vida nas áreas litorâneas do Brasil, até a década de 70 eram 

bem escassas, o que sempre gerou uma preocupação constante para estudiosos da 

área, já que em outros países, como EUA e Canadá, essas informações já existiam 

há mais de 50 anos (MARCOVALDI; ALBUQUERQUE, 1982). Em termos de 

legislação, o Brasil apenas detinha uma lei da Superintendência de Desenvolvimento 

da Pesca [SUDEPE], que não permitia o abate de tartarugas durante o período de 

desova. Contudo, como esse tipo de informação acerca das tartarugas marinhas era 

algo não apenas restrito ao Brasil, diversas foram as pressões internacionais para 

que fossem criadas leis protecionistas mais amplas e programas específicos para a 

conservação destas espécies (MARCOVALDI, 1999). 

Nesse sentido, o Projeto Tartaruga Marinha (TAMAR) nasceu em 1980, sendo 

criado pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal [IBDF – atual 

IBAMA] em parceria com a Fundação Brasileira para Conservação da Natureza 

[FBCN].  O início de suas atividades ocorreu através de um levantamento de dados 

por toda a costa brasileira e também com a solicitação do envio de informações pré-

existentes sobre as desovas, por parte de universidades, prefeituras e demais 

instituições envolvidas. A partir desse levantamento, foi possível obter informações 

sobre as espécies existentes no Brasil, sua distribuição, seus períodos de 

reprodução e áreas de desova, suas áreas de forrageio e os principais problemas 

enfrentados pelas espécies para sua sobrevivência (MARCOVALDI et al., 1995). 

Mesmo inicialmente atuando com poucos recursos e seguindo um modelo já 

pré-existente, o Projeto Tamar passou a realizar suas atividades aonde aconteciam 

suas desovas, ou seja, nos locais mais propícios de ocorrerem ameaças contra os 

ovos. Nesse sentido, instalaram-se três bases iniciais para proteção e pesquisa: 

Praia do Forte na Bahia, Praia Comboios no Espírito Santo e Praia de Pirambu em 

Sergipe (MARCOVALDI, 1999). Nos primeiros anos de atividades do Tamar, as 

pesquisas foram tão relevantes que as bases de proteção e pesquisa foram 
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expandidas para áreas próximas às bases primárias, totalizando 11 bases no final 

de 1980 (PARTIRI, 2002). 

Atualmente existem 23 bases de apoio em áreas exclusivamente reservadas 

para o forrageio, desova, desenvolvimento e descanso das tartarugas, totalizando 

uma média de 1100 Km de praias e ilhas em todo o litoral brasileiro. Além disso, o 

programa de conservação está diretamente relacionado ao Centro Brasileiro de 

Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Centro Tamar), e submetida aos 

cuidados da Diretoria de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade 

[ICMBIO], que é subordinada do Ministério do Meio Ambiente (TAMAR, 2016). 
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Figura 5 - Distribuição das Bases de Pesquisas Projeto TAMAR na costa do Brasil. 

 

 
 

Fonte: ICMBIO, 2011. 
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Capítulo 4 

14.  

15. OBJETIVOS 

16.  

 

4.1 Objetivo geral 

 

Verificar se a distribuição de frequência de desova das tartarugas de pente, 

Eretmochelys imbricata, sofre deslocamento temporal.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

o Analisar o padrão de distribuição de frequência do surgimento de fêmeas de E. 

imbricata na costa do RN. 

o Encontrar um modelo estatísticos para o estudo das estruturas das 

distribuições de desova; 

o Comparar os picos máximos das frequências de ocorrências de desova de 

todo período analisado.  

o Verificar a ocorrência de um possível deslocamento temporal de toda a 

estrutura da distribuição de frequência de ocorrência no processo de postura 

para cada estação. 

o Verificar a tendência dos elementos estatísticos dado pelo modelo da curva 

Normal ajustada ao longo de todos o período analisado (assimetria, curtose, 

desvio-padrão). 
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Capítulo 5 

17.  
18. MATERIAIS E MÉTODOS 

19.  

 

5.1    Monitoramento e caracterização do local da coleta dos dados 

 

O projeto TAMAR tem um papel fundamental no monitoramento das 

Tartarugas Marinhas na costa brasileira, para manutenção e a preservação das 

espécies criticamente ameaçadas (TAMAR, 2016). 

Para o nosso projeto foi selecionado o levantamento de ocorrência de 

tartarugas, feita pelo TAMAR, registradas na costa sul do Rio Grande do Norte (Ver 

figura 6), em locais pré-definidos, de acordo com a presença das bases de pesquisa. 

Classificam-se como sendo 5 tipos de ocorrência de surgimento, na costa: (i) “Com 

Desova” (CD); onde a tartaruga finaliza todo o processo de postura; (ii) “Sem 

Desova” (SD), caracterizada pelo surgimento da fêmea na praia e a realização de 

uma ou mais etapas do processo de postura (confecção da cama, cova para o ninho 

e desova etc.) mas não efetuando a oviposição; (iii) “Meia Lua” (ML), caracterizada 

pela “subida” da fêmea sem a realização de nenhuma etapa do processo de 

postura3; (iv) “Processo de Desova Interrompido” (PI), onde o processo de desova é 

interrompido por prováveis perturbações humana ou animal, em qualquer etapa, 

desde a saída da fêmea do mar; (v) “Não Determinado” (ND), ocorrência não 

confirmada pela equipe técnica (comportamento incompreensível no qual o animal 

desenvolve padrões de rastros na areia fora do comum, que não se enquadra em 

nenhum tipo de ocorrência anteriormente mencionado); (ver figura 7). (BELLINI et 

al., 1990).  

O litoral Sul potiguar abriga a maior densidade de ninhos da tartaruga-de-

pente em todo o Atlântico Sul. Para o presente estudo foi observado uma faixa 

territorial de 42 quilômetros de praias abrigando cinco municípios: Natal/Parnamirim 

(Barreira do Inferno), Senador Georgino Avelino (Malembá), Tibau do Sul (Pipa e 

Sibaúma), Canguaretama (Barra do Cunhaú) e Baía Formosa (ver Figura 6). 

                                            
3 Normalmente nesta ocorrência, o rastro apresenta uma trajetória em “U” na areia, como visto nos 

esquemas da figura 7. 
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Figura 6 - Localização da área de estudo.  

 

 

Litoral Sul do Rio Grande do Norte. A primeira imagem, da esquerda para direita, mostra 
todos os pontos de coleta de dados – objeto deste estudo - observados no litoral Sul do Rio 
Grande do Norte. A figura à direita e acima mostra uma visão do mapa do Rio Grande do 
Norte evidenciando o litoral Sul (área demarcada de preto). A figura a direita e abaixo 
observa-se o mapa do Brasil evidenciando o estado do RN em negrito. A região monitorada 
é composta por duas áreas principais: (i) a primeira é uma região militar perto da cidade de 
Natal, Barreira do Inferno (CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do Inferno); (ii) a 
segunda área está no município de Tibau do Sul, perto da praia turística de Pipa.  
Fonte: Produzido pelo autor (2017). 

 

 

O panorama local é composto em sua maior parte por duna, intercalado em 

alguns pontos por falésias (Pipa e Natal), expondo geralmente uma estreita faixa de 

praia, em virtude do aumento crescente das construções humanas na faixa litorânea. 

A areia é composta de grânulos finos de coloração levemente amarelada. A 

vegetação é composta essencialmente de espécies herbáceas pioneiras, como: 

Paspalum vaginatum (Poaceae), Blutaparon portulacoides (Amarantaceae), Ipomoea 

pes-caprae (Convolvulaceae), Remirea maritima (Cyperaceae) e coqueiros Cocus 

nucifera (Arecaceae) nesta faixa. Esta região experimenta um regime semi-diurno 
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mesomareal, onde as marés normais atingem um máximo de 2,0 m e as marés 

durante a primavera têm uma faixa de 3,2 m (HAYES, 1979). 

 

 

Figura 7 - Desenho esquemático da classificação dos principais tipos de ocorrência de 
surgimento das tartarugas marinhas na costa do RN.  

 

 

Na figura são mostrados os três principais tipos de ocorrência observados na costa do RN: 
Em (a) é mostrado a ocorrência do tipo Com Desova (CD), onde a tartaruga realiza todas as 
etapas da oviposição. Em (b) a ocorrência é Sem Desova4. Em (c) observa-se somente o 
trajeto em forma de Meia Lua (ML), neste cenário, a tartaruga realiza somente o 
deslocamento pela área.  
Fonte: Produzido pelo autor (2017). 
 

 

 

 

 

                                            
4 Neste tipo de ocorrência observa-se que a tartaruga realiza todas as etapas para a postura, 

incluindo a confecção da cama, mas desiste da oviposição.  
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5.2.    Distribuição de frequência de ocorrência das tartarugas marinhas 

 

Ao longo destes dez anos de observação foi levantada a suposição de um 

provável atraso temporal do surgimento das tartarugas de pente na costa do RN. Tal 

suspeita despertou a nossa atenção para um estudo detalhado e sistemático para 

verificar a ocorrência de um provável deslocamento temporal da estrutura da 

distribuição de ocorrências a partir da análise do histograma das frequências de 

surgimento de fêmeas na praia desenvolvido neste trabalho.  

Para este estudo foram analisados os dados de frequência de surgimentos de 

fêmeas nas praias monitoradas através das temporadas de 2006/2007 a 2015/2016 

como cerne deste estudo e a maioria das análises estatísticas foram realizadas no 

ambiente Matlab (MATLAB, 2012). 

Cada temporada teve início (coleta de dados) em primeiro de Novembro do 

ano anterior se estendendo até trinta de Junho do ano subsequente. Cada estação 

de desova foi agrupada de acordo com os dados diários de ocorrências de 

surgimentos de rastros de Tartarugas de pente na área de praia da costa sul do Rio 

Grande do Norte (LIMA et al., 2007; LIMA; MELO, 2007). 

 

5.3.    Dados das espécies levantadas 

 

Para a averiguação das inferências levantadas neste projeto de estudo, foram 

utilizadas, em nossas análises, 3717 registros de eventos de comportamento de 

nidificação na praia. Este número corresponde ao somatório das desovas bem-

sucedidas (N = 2835) com os registros de rastros malsucedidos (N = 882). Na área 

patrulhada, a percentagem de distribuição da Eretmochelys imbricata é bastante 

elevada, em torno de 97%, (SANTOS, 2013). Além disso, outras espécies usam a 

praia para oviposição, Chelonia mydas tem 27 registros, seguido de Caretta caretta 

(24) e Lepidochelys olivacea (4). Esses registros foram excluídos da análise 

estatística. 

 

5.3.1. Introdução aos conceitos estatísticos 

 

Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de 

probabilidade mais utilizada para modelar fenômenos naturais (JIMÉNEZ, 2010). A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
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distribuição normal também é chamada distribuição gaussiana, distribuição de 

Gauss ou distribuição de Laplace–Gauss. 

Em termos estatísticos, a distribuição normal é uma distribuição de probabilidade 

absolutamente contínua parametrizada pela sua esperança (número real) e desvio 

padrão (número real positivo). A densidade de probabilidade da distribuição normal é 

dada por: 𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

1

2
(

𝑥−𝜇

𝜎
)

2

, sendo 𝜇 a média e 𝜎2 a variância. Além destes 

objetos estatísticos observados diretamente da função distribuição, a gaussiana 

proporciona uma análise sobre a estrutura da curva em função de uma estrutura 

padrão: ou seja, ela mostra uma ideia de uma possível curva modificada pela 

assimetria e uma ideia de uma possível densidade de distribuição mais espalhada 

ou concentrada na média.  

Além do mais, o papel central da distribuição normal decorre do fato de ser o limite 

de um grande número de distribuições de probabilidade dado pelo teorema central 

do limite, o qual permite estudar probabilisticamente a média das variáveis 

independentes de uma amostra aleatória simples de tamanho grande (JAMES, 

2009). 

 

5.3.2.   Análise da distribuição de frequências diárias 

 

 Numa definição descritiva, um histograma representa, através de uma gráfico, 

uma distribuição de frequência onde cada intervalo analisado é representado por 

retângulos contíguos, cujas bases são intervalos de classes (intervalos definidos por 

um limite superior e inferior), e a altura (a frequência de ocorrência), a amplitude do 

intervalo de classe (STANGOR, 2011). Em termos matemáticos, um histograma é 

uma função que conta o número de observações de cada um dos intervalos de 

classe (no nosso caso o intervalo de classe é de um dia). O gráfico é apenas uma 

forma de representar um histograma (PROVETE et al., 2011).  

Para verificar a hipótese do provável deslocamento dos picos de máxima 

ocorrência de surgimento de tartarugas de pentes (ano a ano), foi analisado, num 

primeiro momento, as distribuições de frequências (histograma) computadas 

diariamente, para cada estação de oviposição. Exempli gratia, é mostrado, na figura 

8, o histograma da estação 2015/2016. Como pode-se observar nesta figura, a 

característica da curva de distribuição das tartarugas sempre segue um padrão: há 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_central_do_limite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_central_do_limite
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um crescimento suave no intervalo entre Novembro até Fevereiro, seguindo por um 

crescimento mais acentuado de Fevereiro à Março, atingindo um período de maior 

frequência de ocorrência em torno de Abril. Em seguida há um decrescimento 

acentuado de Abril e Maio e um decrescimento suave até Julho, encerrando assim o 

período da temporada de desova nas costa do RN. Este perfil peculiar da curva de 

distribuição das frequências de surgimentos de fêmeas na praia sugere o formato de 

um sino que pode ser aproximado, dado o método estatístico introduzindo neste 

trabalho, por uma curva Gaussiana [Figura 8].  
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Figura 8 - Distribuição diária da frequência de ocorrência de surgimento de fêmeas 
de tartaruga de pente para uma estação de desova.  

 

 

O gráfico indica o início (Novembro de 2015) e o final (Julho de 2016) de uma temporada de 
oviposição das tartarugas na costa sul do Rio Grande do Norte. No histograma diário 
observa-se um aumento gradual até um intervalo de maior ocorrência (Fevereiro a Abril) e 
consequente diminuição gradual até o final da temporada (Julho). Esta característica da 
distribuição do histograma de frequência de ocorrências de surgimento de fêmeas de 
tartarugas de pente mostra uma tendência de um ponto de máximo na distribuição e um 
formato geral da curva em formato Gaussiana. 
Fonte: Produzido pelo autor (2017). 

 

O histograma diário de frequência de ocorrência de registros de tartarugas na 

costa sul do RN, para cada estação, apesar de preservar um formato de sino e ser 

aproximado por uma curva Gaussiana de distribuição, mostra uma alta flutuação 

diária em seus registros. Esta irregularidade diária dificulta a escolha de um ponto de 

máxima ocorrência (ponto de referência na curva) de surgimento de fêmeas com 

certa precisão [ver Fig. 8]. Para padronizar e suavizar estas amostras, em nosso 

método de análise, primeiro aplica-se a soma cumulada para minimizar a dispersão 

natural dos dados brutos e subsequentemente um ajuste, destes dados cumulados, 

pela curva Logística [ver Figura 9].  
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5.3.3.   Histograma cumulativo  

 

Um histograma cumulativo é um mapeamento que conta o número cumulativo 

de observações em todos os intervalos de classe até o intervalo de classe 

especificado. Com o intuito de suavizar os dados do histograma diário de ocorrência 

de fêmeas de tartarugas de Pente – para um ano especifico - e assim obtermos uma 

melhor análise estatística, calculou-se a soma cumulativa dos dados do histograma.  

A figura 9 (a) mostra, através da área em cinza sob a curva (rugosa) em 

preto, a soma cumulada do histograma dos dados diários de surgimento das 

tartarugas nas praias do Sul do RN, para uma única estação (neste caso 2015/16).  

 

 

Figura 9 - Ajuste da soma cumulada pela função Logística.  

 

A figura (a) mostra a soma cumulada do histograma da figura 8, observados pela linha 
continua preta para uma única estação de desova, neste exemplo 2015/16. Na mesma 
figura é mostrado o ajuste feito por uma função logística pelo método dos mínimos 
quadrados (em vermelho tracejado). Em (b) tem-se a derivada do ajuste da função logística 
(vermelho contínuo). A mesma figura apresenta o ajuste Gaussiano da curva derivada da 
função logística (em azul pontilhado). Com este método de ajuste, a partir da função Normal, 
obtém-se alguns resultados estatísticos para cada estação de desova: os pontos de máximo 
da curva, desvio-padrão, curtose e assimetria. A referência para a análise do deslocamento 
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do ponto de máximo da curva Normal se deu pelo equinócio de outono dado no dia 21 de 
março.  
Fonte: MATLAB (2017). 
 

Para uma melhor compreensão da estrutura de distribuição de frequência do 

processo de postura das tartarugas, foi criado um processo de ajuste, via mínimos 

quadrados, através de um modelo da curva acumulada. Como pode-se observar, a 

função soma acumulada –linha em preto – ainda apresenta uma irregularidade em 

sua estrutura. Para compensar esta flutuação estatística, buscou-se um modelo que 

melhor se ajuste e traduza este comportamento médio cumulado de forma a 

suavizar a curva continuamente (modelo). Com isso, utilizou-se um modelo de ajuste 

através de uma função bastante conhecida: a função logística. 

 

5.3.4   Ajuste pela Curva Logística 

 

Dado um contexto histórico, por volta de 1838, Pierre-François Verhulst, 

observou que o crescimento populacional poderia ser dado por uma função onde a 

taxa de reprodução é proporcional tanto à população existente quanto à quantidade 

de recursos disponíveis. Esta equação foi denominada como logística. Verhulst 

derivou sua equação logística para descrever um crescimento limitante de uma 

população estudada. Outro cientista, Alfred J. Lotka derivou a equação novamente 

em 1925, nomeando - a lei do crescimento populacional. 

Hoje se reconhece a importância da função logística por ter aplicações em 

grande diversidade de áreas, tais como: redes neurais, biologia, economia, 

geociências, matemática, probabilidade, sociologia, ciências políticas e estatísticas. 

Dentro de uma análise estatística, as funções logísticas são usadas para designar 

vários papéis, tais como: estudo de funções de distribuição acumulativa da família 

logística de distribuições (STEFANIE et al. 2003; GERSHENFELD et al.1999). 

Ao observar o ajuste da função soma cumulada, dada pela figura 9 (a), nota-

se que esta função contém algumas características estruturais: apresenta um 

crescimento lento e gradual no início da contagem, atingindo uma taxa de 

crescimento máximo (derivada da função máxima) próximo do final dado em meados 

de fevereiro. Este ponto de máxima derivada é definido como ponto de inflexão e 

mostra o instante onde a taxa de crescimento tem uma inversão no seu 

comportamento. Após este ponto a curva é caracterizada por uma gradual 
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diminuição até atingir um valor mínimo da derivada (inclinação da reta tangente 

próximo de zero), na parte final da curva (Julho). Com estas características 

percebeu-se que este tipo de comportamento da taxa de crescimento é condizente 

com uma função bastante conhecida que é a função logística (sigmoide) dada pela 

equação: 

𝑓(𝑥) =
𝐿

1 + 𝑒−𝑘(𝑥−𝑥0 )    
,  

 

onde e é a base dos logaritmos naturais; x0 é o valor de x no ponto médio da curva 

sigmoide; L é o valor máximo da curva e k é a declividade da curva. Com estes 

parâmetros da função sigmoide, ajustada aos dados cumulados, pode-se agora 

ajustar, pelos mínimos quadrados, a uma função Gaussiana da derivada da função 

logística e discutir os objetos estatísticos derivadas a partir da curva Normal.  

Neste passo (de nosso método) do estudo estatístico das curvas de 

distribuição do surgimento das tartarugas na costa do RN, obtém-se dados 

estatísticos que suportaram tanto uma análise para avaliar a hipótese do 

deslocamento temporal destas curvas, quanto para averiguar as características de 

cada curvas, ano a ano. 

 

5.3.5.  Ajuste Gaussiano da derivada da função logística 

   

Utilizando a equação da função logística e os parâmetros L, x0 e k conhecidos 

para cada estação de oviposição das tartarugas de pente, um segundo ajuste dentro 

do nosso processo metodológico da análise da estrutura de distribuição de 

frequências, também pelos testes dos mínimos quadrados, foi realizado. 

A partir do ajuste da curva logística calcula-se a função derivada da estação 

em questão (15/16), observada na figura 9 (b), dada pela linha vermelha continua. 

Esta curva, em forma de sino, é muito próxima de uma função distribuição 

Gaussiana. O passo seguinte do nosso estudo foi estimar um ajuste da curva 

Normal à curva derivada da função logística, observada na figura 9 (b) – linha azul 

tracejada. Com base neste ajuste Gaussiano agora pode-se estimar vários objetos 

estatísticos tais como: o ponto de máximo ou moda (dia de máxima), média de 

frequência de surgimento de fêmeas na praia, assimetria e curtose da distribuição, 

além do desvio padrão da média de desova para cada estação. 
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O Equinócio de Outono é um fenômeno de medida astronômica que marca a 

transação entre o fim do Verão e o início do Outono e está sempre em oposição ao 

equinócio de primavera, pois as estações do ano são diferentes em cada hemisfério 

da Terra. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o equinócio de Outono 

ocorre durante o mês de março, normalmente entre os dias 20 e 21.  (ÚLTIMO 

SEGUNDO, 2018)  

Tendo como referencial o equinócio de outono (aqui tomado como um ponto 

no tempo - dia do ano – astronomicamente conhecido) estima-se, assim, a distância 

(em dias) entre o ponto de máximo da curva Normal e o equinócio de outono (21 de 

março). Na figura 9 (b) nota-se que esta distância, em particular para a estação 

2015/2016, a mesma com 25 dias de distância até o equinócio de verão, sendo o 

máximo da gaussiana no dia 24 de fevereiro e tendo um desvio-padrão, da curva 

Gaussiana, com 42 dias. 

 

5.3.6. Assimetria, curtose e desvio-padrão do ajuste da curva Gaussiana. 

 

Para a análise das estimativas sobre as características da curva Normal da 

distribuição de frequências de surgimento de fêmeas da tartaruga de pente se 

manterem robustas ao longo de todo o período verificado, analisou-se os resultados 

estatísticos tais como assimetria, curtose e desvio-padrão, ano a ano, mostrados na 

Tabela 1. Com isso pode-se averiguar duas características sobre a distribuição 

normal: a ideia de curtose através de uma análise das espessuras das caudas 

longas ou curtas; e o conceito de assimetria através do estudo das caudas longas 

em somente uma das extremidades. (CASELLA, GEORGE; BERGER, ROGER L. et 

al. 2010).  

 As analises estatísticas foram calculadas com a utilização do ambiente Matlab 

(MATLAB, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cauda_longa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cauda_longa
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Capítulo 6 

20.  

21. RESULTADOS 

22.  

 

 6.1    Análise do deslocamento temporal da Curva Normal.  

 

Uma vez analisada as características estatísticas da estrutura da distribuição 

de frequência de ocorrência, dado pelo ajuste da Gaussiana, das estações de 

desova das tartarugas de pente na costa sul do estado do RN (averiguadas como 

sendo robustas), foi analisado toda a estrutura da curva Normal apresenta uma 

tendência de retardo ao longo do tempo. Esta análise do deslocamento temporal de 

cada estação de oviposição será dada pelo valor máxima da distribuição da Curva 

Normal ajustada. Para obter-se um valor quantizado sobre este deslocamento, foi 

tomado como referência a distância entre o ponto máximo com o equinócio de 

outono (21 de Março). Por conseguinte, se houver uma diminuição na “distância” 

(em dias) do referido pico da curva Normal com o equinócio de outono, observa-se 

um atraso do início do processo de postura; se por outro lado, notar-se um aumento 

da distância entre o máximo da curva Normal e o equinócio de outono, observa-se 

uma antecipação do processo de postura realizado pelas tartarugas ao longo do 

período analisado.  

A figura 10 mostra uma representação esquemática desta tendência do 

deslocamento para a direita do gráfico (em dias). A referência foi tomada pelo valor 

de máximo da distribuição de frequência de ocorrência do surgimento de fêmeas na 

praia e o equinócio de outono. Observa-se uma aproximação do ponto de referência 

escolhido como sendo o início do equinócio de outono e o ponto de máximo de cada 

ano da curva Normal.  ⃰

 

 

 

 

 

 



47 

 

Figura 10 - Representação esquemática da estrutura da curva Gaussiana evidenciando a 
dinâmica do deslocamento temporal para cada estação de oviposição.  

 

 

A figura mostra uma representação da tendência do deslocamento (em dias) da distribuição 
de frequência de ocorrência do surgimento de fêmeas da tartaruga de pente, ou seja, na 
direção do ponto de referência escolhido como sendo o início do equinócio de outono (21 de 
março). Além disso, a estrutura da curva Gaussiana não se altera com uma tendência 
positiva ou negativa na assimetria, curtose ou desvio-padrão (Visto na figura 09 ou Tabela 1) 
o que indica que a estrutura da curva permanece robusta e estável para todas as estações 
analisadas, mesmo ocorrendo o deslocamento temporal da mesma na direção de 
aproximação do ponto de referência. Fonte: Produzido pelo autor (2017) 
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Figura 11 - Ajuste Linear dos picos de desovas para as estações de oviposição analisadas.  

 

A figura demonstra o grau de correlação linear dos picos de desova em função da estação 
analisada (ano). O ajuste linear - dado pela correlação de Pearson - tem uma consequente 
tendência de deslocamento das desovas na direção de uma aproximação (em dias) do 
equinócio de outono. (R= -0.70; df=8; p=0,024). 

 

 

 A figura 11 apresenta a análise da regressão linear por correlação de 

Pearson da tendência de decrescimento da distância entre o ponto de máximo do 

pico da curva Normal e o equinócio de outono para cada estação de oviposição na 

costa sul do RN. A figura mostra o grau de correlação linear dos picos de desova em 

função de cada estação analisada (ano a ano). O ajuste linear tem uma consequente 

tendência de deslocamento na direção de uma aproximação (em dias) do equinócio 

de outono, observado pelas variáveis, numa escala métrica, resultando numa 

correlação regular e significativa (R= -0.70; df=8; p=0,024). 
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Foi observado uma correlação significativa entre os picos de desova e as 

estações de oviposição, através do teste de Pearson (R= -0.70; df=8; p=0,024). O 

coeficiente angular calculado do ajuste dos dados evidencia um retardo de 1,2 dias 

(média) por ano ao longo do período estudado.  

 

6.2    Tabela dos valores estatísticos  

 

A Tabela 1 mostra os valores da assimetria, curtose e do desvio-padrão da curva 

Gaussiana ajustada, para cada estação de oviposição das tartarugas de pente na 

costa sul do Rio Grande do Norte.  

 Para uma melhor visualização da dinâmica temporal dos parâmetros 

estatísticos dados pela tabela 1, mostra-se estes mesmos valores estatísticos para 

cada estação de oviposição, em função do tempo [ver Figura 10]. Em (a), da mesma 

figura, são mostrados os valores da assimetria, em função do tempo, flutuando em 

torno da média, cujo valor é 0.523 – linha tracejada mediana – com um desvio da 

média de 0.203 (linhas tracejadas superior e inferior). Apesar de ter uma assimetria 

diferente de zero, com acumulo de ocorrência no lado direito da curva, o gráfico 

mostra que a assimetria não apresenta uma tendência de crescimento ou 

decrescimento de seu valor médio em função do tempo, o que representa uma 

estrutura estável da curva Normal em relação as extremidades (caudas) ao longo de 

todo o tempo analisado. Na figura (b) mostra-se a flutuação do valor da curtose, em 

torno da média, em função do tempo, com flutuação estatística em torno da própria 

média que é aproximadamente ~1.78 – linha tracejada verde - com desvio da média 

de 0.30 (linhas superior e inferior).  A curtose também não apresenta tendência de 

crescimento ou decrescimento de seu valor ao longo do período analisado, 

mostrando um mesmo “achatamento” da curva Normal referência (média). A figura 

(c) mostra a flutuação do valor do desvio-padrão em torno da própria média (~45.9 

dias com desvio padrão da média de 5.7 dias), em função do tempo (estação). O 

desvio-padrão da curva Normal não apresenta uma tendência de crescimento ou 

decrescimento, mostrando uma estrutura na dispersão das ocorrências bastante 

robusta ao longo de todo o período analisado.   

 Apesar de haver uma flutuação estatística de todos os valores mostrados na 

tabela 1, e apresentados através das três figuras em função do tempo, mostram que 

as curvas Normais, após tratamento matemático (ajuste logístico), mantêm uma 
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estrutura robusta, sem tendência de mudança em seu formato, ao longo do período 

de dez (10) anos de observação.  

 

 

Tabela 1: Valores de Assimetria, Curtose e Desvio-Padrão do ajuste Gaussiano 
relativo a cada uma das estações de desova analisadas. 

 

Estação Assimetria Curtose Desvio-Padrão 

06/07 0.80 2.16 37.9 

07/08 0.54 1.18 50.0 

08/09 0.39 1.69 45.4 

09/10 0.52 1.8 42.0 

10/11 0.57 1.84 47.0 

11/12 0.30 1.64 42.0 

12/13 0.34 1.64 45.9 

13/14 0.26 1.63 58.6 

14/15 0.84 2.22 42.0 

15/16 0.67 2.00 48.0 
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Figura 12 - Objetos estatísticos como a assimetria, curtose e desvio padrão da 
Gaussiana ajustada para cada estação de oviposição.   

 

 
A figura (a) mostra a flutuação em torno da média (~0.5 – linha tracejada do meio) do valor 
da assimetria da curva ajustada em função das temporadas anuais de oviposição. A 
assimetria não apresenta uma tendência de crescimento ou decrescimento de seu valor em 
função do tempo. Na figura (b) mostra-se a flutuação do valor da Curtose da curva ajustada 
Normal dos dados do histograma da distribuição de frequência de surgimento de fêmeas de 
tartaruga de pente em função do tempo (em cada ano) em torno da própria média (~1.7 – 
linha tracejada verde).  A Curtose também não apresenta tendência de crescimento ou 
decrescimento de seu valor ao longo do período analisado, mostrando um mesmo 
“achatamento” da curva Normal. A figura (c) apresenta a flutuação do valor do desvio-
padrão em torno da própria média (~46 dias) em função do tempo (estação). O desvio-
padrão não apresenta uma tendência de crescimento ou decrescimento, mostrando uma 
estrutura no desvio padrão robusta ao longo de todo o período analisado.  Os valores dos 
dados estatísticos apresentados nestas três figuras mostram que a curva Normal exibe uma 
estrutura robusta sem tendência de mudança em seu formato, ao longo do período de dez 
(10) anos de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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6.3    Apresentação dos valores estatísticos obtidos. 

 

Os valores obtidos da estrutura da curva normal, a saber Assimetria com 

média de 0.523; Curtose com ~1.78; Desvio Padrão com ~45.9 e uma Significância 

de 0,024, caracterizam uma estatística robusta (com pouca flutuação), ou seja, sem 

tendência de crescimento ou decrescimento, sendo assim, oscila ou flutua dentro do 

esperado ou dentro de uma média. 

 

6.4 Variações de Temperatura do ar na cidade de Natal 

 

As variações de temperatura são de fundamental importância para a vida das 

tartarugas marinhas, com o intuito de se obter uma ideia aproximada das variações 

de temperatura das áreas de praia próximas ao município de Natal onde esses 

répteis desovam foi gerado um gráfico contendo as temperaturas extremas. 

 

 

Figura 13 - Temperaturas máxima e mínima do ar monitoradas diariamente na cidade de 
Natal, RN.  
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A figura mostra um Gráfico com as temperaturas extremas durante o período estudado. Foi 
traçada uma média linear ajustada para os dados, onde a linha azul acima marca as 
temperaturas máximas e a linha vermelha marca as temperaturas mínimas. As análises 
estatísticas revelam que a temperatura mínima sofreu um aumento significativo durante o 
período observado (t = 6,7 e p <10-10).  
Fonte: INMET (2018). 

 

 

As aferições das temperaturas do ar na área de estudo são mostradas na 

Figura 13. Os dados das temperaturas máximas e mínimas do ar foram obtidos por 

intermédio de um órgão governamental brasileiro que registra dados meteorológicos, 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2018). Foram utilizados os registros 

meteorológicos de Natal, que correspondem à localização mais próxima da área 

estudada. Devido ao fato de Natal ser uma cidade costeira, seu clima é, 

principalmente, determinado pelas massas de ar que surgem do oceano. Na Figura 

13, são mostrados os ajustes lineares correspondentes às temperaturas máxima e 

mínima. Os dados mostram uma tendência oposta, com uma diminuição gradativa 

da temperatura máxima, graças ao aumento da temperatura mínima, ou seja, mais 

consistente. O ajuste da temperatura máxima mostra uma tendência de diminuição (t 

= -2,81; df = 4016; p = 0,005; R = -0,044), enquanto a temperatura mínima, mostra 

uma tendência oposta mais forte (t = 6,69; df = 4016; p <10-10; R = 0,105). Apesar 

de uma tendência significativa de diminuição da temperatura máxima, a temperatura 

mínima está aumentando de forma mais consistente. De fato, a estatística t é muito 

maior (6,7> 2,8) para o aumento da temperatura mínima. 
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Capítulo 7 

23.  
24. DISCUSSÃO 

25.  

 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que houve um deslocamento 

temporal da distribuição de ocorrências do surgimento de tartarugas de pente na 

costa sul do RN. Através da confirmação da primeira hipótese sobre o deslocamento 

da curva Normal, consequentemente, pode-se verificar a ocorrência de um possível 

deslocamento temporal de toda a estrutura da distribuição de frequência de 

ocorrência no processo de postura, através da estrutura de cada distribuição Normal 

(ano a ano) ao longo do período analisado (2006 a 2016). Também foi possível 

analisar o padrão da estrutura de distribuição das curvas normais com o intuito de 

identificar uma mudança no comportamento da curva Normal analisando 

características como: assimetria, curtose e desvio-padrão.  

Uma questão foi levantada de acordo com os resultados do estudo colhidos 

neste programa de mestrado: qual o processo (ambiental ou fisiológico) que leva a 

um atraso na distribuição do surgimento das tartarugas marinhas na costa sul do 

RN?  

Algumas sugestões de mecanismos que possam estar envolvidos no motivo 

do atraso no início da temporada de desova das tartarugas na região da costa sul do 

RN: (i) devido à escassez de alimento, ocorre um aumento no período pela busca 

por suprimentos, antes do processo de oviposição, atrasando, em média, a chegada 

das tartarugas na praia do RN. Essa escassez de recursos pode estar relacionada 

ao branqueamento de corais caracterizado pela morte dos pólipos responsáveis pela 

construção dos recifes de coral, devido a problemas ambientais, como a mudança 

do clima. As variações de temperatura que podem ocorrer numa área oceânica 

podem causar este problema, uma vez que os corais necessitam para viver de uma 

gama de temperaturas muito pequena; por isso, um El Niño pode provocar o 

branqueamento na área afetada por aquele fenômeno. (BRANQUEAMENTO DO 

CORAL, 2018); (ii) ocorre um prolongamento do período em busca de parceiros 

reprodutivos mais aptos a gerar descendentes (seleção sexual). Neste ponto, 

MILLER et al (1997) discute sobre a ocorrência do fato de que um grande percentual 
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de espécies de tartarugas apresenta a rotina de migração na qual transitam entre 

curtas e enormes distâncias, revezando entre as zonas de forrageio e reprodução. O 

maior número de machos efetua a migração unicamente entre áreas de alimentação 

e acasalamento, porém as fêmeas têm o hábito de acessar as praias para 

consumação da oviposição; (iii) ocorre uma adaptação/desorientação a uma 

mudança do processo climático global/local causando alterações no ambiente 

marinho e consequentemente um atraso do grupo das tartarugas na chegada da 

praia. As últimas décadas mostraram um número expressivo de estudos científicos 

sobre estratégias adaptativas de sobrevivência em resposta às mudanças climáticas 

(WALTHER, 2015; PARMESAN E GARY, 2003) e, em especial, aos efeitos 

fenológicos (PARMESAN, 2006). Fenologia é o estudo das características periódicas 

do ciclo de vida de plantas ou animais em relação as variações climáticas, por 

exemplo, o surgimento de folhas e flores, o primeiro vôo de borboletas, a primeira 

aparição de aves migratórias ou as épocas de postura de aves, anfíbios ou répteis 

(ELWOOD, 2017). Neste trabalho, nossa análise é focada no período de desova da 

E.imbricata, em uma área da costa brasileira, e estudou-se os padrões de 

frequências de ocorrências numa região tropical onde pode-se observar uma 

mudança temporal no comportamento de nidificação das espécies; (iv) Apesar da 

suposição de que uma mudança ambiental (climática, forrageamento, etc.) esteja 

afetando o início do período de desova e consequentemente toda a estrutura da 

distribuição esteja se atrasando, a distribuição Gaussiana é mantida robusta para 

todos os anos analisados. Este conceito nos possibilita sugerir a ideia sobre o qual 

existe um provável processo de percepção externo tardio e aleatório, dado por 

fatores abióticos, e percebido, num primeiro momento, por um único indivíduo (ou 

grupo pequeno de indivíduos) de uma população de tartaruga. Uma possibilidade, 

pouco provável devido a falta de evidências científicas, sugere algum tipo de 

comunicação que talvez possibilite uma sincronização das desovas, onde todo o 

grupo de tartarugas tende a seguir o “primeiro” individuo de forma a iniciar o período 

de oviposição tardiamente, mas padronizado, e de forma robusta no que concerne à 

estrutura da distribuição das frequências de ocorrências das tartarugas na praia do 

RN, a cada ano. 

Algumas espécies de tartarugas marinhas apresentam essa mesma evidência 

de deslocamento temporal nos seus respectivos períodos de desova, como pode-se 

observar nos estudos empíricos sobre o comportamento inicial de tartarugas 
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marinhas no Atlântico Norte e Mar Mediterrâneo (WEISHAMPEL et al. 2004; PIKE et 

al. 2006; HAWKES et al. 2007; MAZARIS et al. 2008). 

Vários estudos têm se focado nas possíveis consequências das mudanças 

climáticas nas populações de tartarugas marinhas, principalmente com relação ao 

impacto futuro causado pela elevação do nível do mar e, consequentemente, dos 

seus locais de nidificação em função de alterações na razão sexual de machos e 

fêmeas induzida pela temperatura (HAWKES et al. 2009; WITT et al. 2010; 

FUENTES et al. 2011).  

Pelo método de ajuste estatístico aqui desenvolvido, houve uma constatação 

de que a curva Normal, dada pela distribuição de frequência das tartarugas, não 

sofreu nenhuma mudança em sua estrutura, em média, ou seja, não houve 

tendência de crescimento ou decrescimento dos parâmetros estatísticos dado pela 

Gaussiana ajustada para cada ano: assimetria, curtose ou desvio-padrão, mesmo 

com a constatação do deslocamento temporal da própria curva Normal. Estes 

parâmetros estatísticos, obtidos por meio da Gaussiana, foram analisados e 

mostraram uma flutuação em torno de suas respectivas médias ao longo de todo o 

período estudado.  

Além disso, a novidade do nosso estudo é dupla: a primeira é que nosso 

estudo é focado em uma espécie de tartaruga marinha relativamente pouco 

estudada: a E. imbricata. O segundo ponto diz respeito ao fenômeno da mudança 

temporal observado nos picos de desova. Estudos observaram o comportamento de 

nidificação antecipado com a espécie de tartaruga Caretta caretta (WEISHAMPEL et 

al. 2004), enquanto nossas observações apontam para um processo de atraso 

temporal. Acredita-se, no entanto, que provavelmente, em ambos os casos as 

tartarugas marinhas estão enfrentando respostas adaptativas às mudanças 

climáticas globais. 

Essas mudanças climáticas globais afetam diretamente o equilíbrio dos 

ecossistemas marinhos e os animais que nele vivem como por exemplo as 

alterações promovidas pelo fenômeno do El Nino. 

Durante um ano “normal”, ou seja, sem a existência do fenômeno El Niño, 

os ventos alísios sopram no sentido leste-oeste através do Oceano Pacífico tropical, 

originando um excesso de água no Pacífico oriental, de tal modo que a superfície do 

mar é cerca de meio metro mais alta nas costas da Indonésia que no Equador. Isto 
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provoca a ressurgência de águas profundas, mais frias e carregadas 

de nutrientes na costa ocidental da América do Sul, que alimentam 

o ecossistema marinho, promovendo imensas populações de peixes – a pescaria 

de anchoveta no Chile e Peru já foi a maior do mundo, com uma captura superior a 

12 milhões de toneladas por ano. Estes peixes, por sua vez, também servem de 

sustento aos pássaros marinhos abundantes, cujas fezes depositadas em terra, 

o guano, servem de matéria prima para a indústria de fertilizantes. Quando acontece 

um El Niño, que ocorre irregularmente em intervalos de 2 a 7 anos, com uma média 

de 3 a 4 anos, os ventos sopram com menos força em todo o centro do Oceano 

Pacífico, resultando numa diminuição da ressurgência de águas profundas e na 

acumulação de água mais quente que o normal na costa oeste da América do Sul e, 

consequentemente, na diminuição da produtividade primária e das populações de 

peixes (NATIONAL WEATHER SERVICE). 

Constatou-se que a taxa associada às alterações nos fenômenos periódicos 

das tartarugas de pente encontradas em nosso trabalho é bastante alta quando 

comparada a outras medidas em ecossistemas terrestres. Como exemplos, cita-se o 

prolongamento da estação de crescimento5 na Europa que é de aproximadamente 

de (1,1 ± 4,9) dias por década (MENZEL et al. 2003), ou das aves migratórias que 

adiantaram o processo migratório em (0,5 ± 2,8) dias por década no Reino Unido 

(HUPPOP e HUPPOP 2003). Nossa estimativa de deslocamento temporal das 

tartarugas marinhas é em torno de cinco vezes maior que os trabalhos citados. Em 

contrapartida, os trabalhos citados têm pelo menos três vezes mais tempo de coleta 

de dados do que o presente estudo. Entretanto, nosso trabalho é focado em 

ecossistemas marinhos relativamente pouco estudados (PARMESAN, 2006). 

Ainda em relação ao atraso observado no início do período de desova, a 

tendência do deslocamento de períodos, para se adaptar às mudanças climáticas, é 

uma característica generalizada. PARMESAN et. al., em 2003, mostrou, através de 

uma análise global com 677 espécies biológicas, um deslocamento temporal médio 

                                            
5 A estação de crescimento é a parte do ano durante a qual as condições climáticas locais (ou seja, 

precipitação e temperatura) permitem o crescimento normal das plantas. Embora cada planta ou 

cultura tenha uma estação de crescimento específica que depende de sua adaptação genética, as 

estações de crescimento geralmente podem ser agrupadas em classes macroambientais. Fonte: 

GROWING SEASON (2014). 
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de 2,3 dias por década, durante as últimas quatro décadas em consequência a uma 

mudança climática global (PARMESAN E GARY, 2003). 
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Capítulo 9 

26.  
27. PROPOSTA DE CONTINUIDADE 

28.  

 

Uma vez mostrado que a E. imbricata, na costa do RN, está atrasando sua 

postura, ano a ano, um estudo mais detalhado das causas (ambientais ou 

fisiológicas) faz-se necessário. Continuar as pesquisas para que se acrescentem 

novos dados, além dos que já existem, aumentaria a chance de corroborar os 

resultados expostos neste trabalho. 
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Capítulo 10 

29.  
30. CONCLUSÕES 

 

 

 

Neste trabalho foram realizadas análises que evidenciam diferenças no 

período de desova das tartarugas de pente observadas no litoral sul do RN. O 

objetivo deste estudo consistiu em comparar os picos de desovas, bem como a 

estrutura da distribuição, ao longo das estações de oviposição, por um período de 

dez anos de coleta de dados. Analisou-se a base de dados (2006 a 2016) para 

avaliar que de fato houve um deslocamento temporal do período de desova da E. 

imbricata.  

 Nesta dissertação procurou-se mostrar o deslocamento dos picos de desova 

da tartaruga de Pente na costa sul do RN. Através de um método estatístico de 

ajustes, desenvolvido neste trabalho, partindo da distribuição de ocorrências diárias, 

foi constatado uma evidência de deslocamento temporal dos máximos de 

frequências de sazonalidade reprodutiva das tartarugas de pente, provavelmente, 

em função das alterações ambientais. Constatou-se um retardo de 

aproximadamente 1,2 dias por ano, com erro de ± 4,4, ao longo do período estudado 

 Além disso, apesar do deslocamento temporal verificado da distribuição de 

frequências de ocorrências das tartarugas de pente, a estrutura da curva Normal 

permaneceu robusta durante todo o período analisado, sofrendo somente flutuações 

estatísticas pequenas em torno da média.  

. 
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