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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O desenvolvimento embrionário das tartarugas marinhas é influenciado por 

parâmetros bióticos, hereditários (FOWLER, 1979; DOOD, 1988) e por fatores 

abióticos do local de nidificação (MCGEHEE, 1979). Alterações no ambiente onde os 

ovos estão depositados podem gerar desde baixo percentuais de eclosão até embriões 

com deformações morfológicas (WHITMORE; DUTTON, 1985). Entender como os 

fatores influenciam no sucesso de eclosão dos ovos destes animais é um passo 

fundamental para definição das medidas necessárias que poderão dar subsídios a um 

plano de manejo mais eficiente para a conservação dessas espécies (WALLACE et al. 

2004). 

Existem no mundo sete espécies de tartarugas marinhas, entre essas cinco são 

registradas no Brasil, Caretta caretta (Linnaeus, 1758), Chelonia mydas (Linnaeus, 

1758), Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766) Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766) e Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 

1999). Tais espécies são classificadas pela International Union for Conservation of 

Nature - IUCN e pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA como ameaçadas ou 

criticamente ameaçadas de extinção (MMA, 2014; IUCN, 2014). Dentre essas, quatro 

são registradas para praia do Ipojuca, município litorâneo do estado de Pernambuco, tais 

espécies são C. caretta, C. mydas, E. imbricata e L. olivacea, todas pertencentes à 

família Cheloniidae. Entretanto, apenas E. imbricata é descrita com o maior número de 

registros de nidificação (GUIMARÃES et al. 2011).  

 A espécie E. imbricata é uma descrita como criticamente ameaçada (IUCN, 

2014) em decorrência de constantes modificações em áreas de nidificação ocasionado 

pelo desenvolvimento costeiro e iluminação artificial (MEYLAN; DONNELLY, 1999). 

Mundialmente, mudanças climáticas podem alterar fortemente os ciclos desses animais, 

áreas de forrageamento e rotas migratórias (HAWKES et al. 2007; HAWKES, 2009; 

WITT et al. 2010). A pesca incidental é uma das principais causas relacionada com a 

mortalidade de tartarugas marinhas (GALLO et al. 2006), outras ameaças antrópicas 

que se pode destacar são: alteração e perda de habitat, poluição marinha e a caça e 

coleta de indivíduos e ovos (LUTCAVAGE et al. 1997) são fatores que contribuem com 

a atual situação precária em que se encontra esse grupo de animais (DAY, 2003).  

O processo de nidificação de E. imbricata ocorre em praias tropicais ou 

subtropicais (MÁRQUEZ, 1990). Atualmente, sabe-se que existe uma forte relação 
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entre a incidência das desovas e os parâmetros físicos das praias, como aporte de 

sedimentos (NOMURA, 2009) e declividade da praia (MONTAGUE, 1993). Fatores 

como temperatura, umidade, salinidade, declividade e granulometria, podem afetar o 

desenvolvimento embrionário, diferenciando consequentemente o tamanho dos filhotes 

(FERREIRA JÚNIOR, 2009). Estudos a respeito da quantidade de ninhos, tempo de 

incubação, abundância de ovos por ninhada e sucesso de eclosão, relacionados com 

características das fêmeas e das praias vêm auxiliando o conhecimento dos aspectos 

reprodutivos das tartarugas marinhas (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 

Todos esses fatores apontam para a grande importância de se desenvolver 

estudos que tenham como objetivo gerar conhecimento sobre a ecologia reprodutiva 

visando à preservação das espécies (GOMES et al. 2007), uma vez que poucos trabalhos 

abordam o desenvolvimento e mortalidade embrionária de tartarugas marinhas 

(CRASTZ, 1982; MILLER, 1985; WHITMORE; DUTTON, 1985; ECKERT; 

ECKERT, 1990; OZDEMIR, 2008; CAMILLO et al. 2009). Entretanto, a obtenção 

desse tipo de informação é de suma importância para a conservação destes animais 

(CRASTZ, 1982).  

Portanto, este trabalho objetiva analisar a influência do sedimento e a 

declividade praial no sucesso de eclosão de Eretmochelys imbricata além de descrever e 

categorizar os estágios de desenvolvimento embrionário, registrando os tipos e 

frequências de malformações   
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Origem  

 

As tartarugas marinhas pertencem a um grupo monofilético da subordem 

Crypitodira (MEYLAN; MEYLAN, 2000). Acredita-se que as duas família com 

representantes viventes, Cheloniidae e Dermochelyidae, surgiram no Cretáceo a cerca 

de 120 milhões de anos (PRITCHARD, 1997).  O mais antigo registro fóssil desta 

radiação data do final do Cretáceo Inferior, há 110 milhões de anos atrás (HIRAYAMA, 

1998). A adaptação ao ambiente aquático surgiu em diferentes momentos da história 

evolutiva dos Testudines, de modo que as tartarugas marinhas constitui um grupo com 

ampla distribuição (PRITICHARD, 1997; FRAZIER, 2001). Os primeiros 

representantes de testudines exclusivamente marinhos surgiram no periódo Jurássico 

com as famílias Thalassenyidae e a Pleurosternidae (PRITCHARD, 1997). 

  

2. Sistemática 

 

Os Testudines possuem atualmente 13 famílias que estão distribuídas em duas 

subordens que são classificadas de acordo com a forma de retração do pescoço. Os 

Cryptodia retraem a cabeça para dentro do casco em forma de S e os Pleurodira retraem 

a cabeça curvando o pescoço horizontalmente (POUGH et al. 2008; PRITCHARD, 

1997). A subordem Pleurodira possui três famílias, sendo apenas encontrados 

indivíduos no hemisfério sul, já a Criptodira têm dez famílias, incluindo as duas 

famílias de tartarugas marinhas: Dermochelyidae e Cheloniidae (POUGH et al. 2008). 

 Os indivíduos da família Cheloniidae possuem cascos ósseos cobertos por 

escudos epidérmicos e estão distribuidos em mares tropicais e subtropicais (POUGH et 

al. 2008). São descritas seis espécies pertencentes a esta família: Chelonia mydas 

(Linnaeus, 1758), Caretta caretta (Linnaeus, 1758), Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766), Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829), Lepidochelys kempii (Garman, 1880) 

e Natator depressus (Garman, 1880) (MEYLAN; MEYLAN, 2000). A família 

Dermochelyidae se caracteriza por sua extrema redução óssea da carapaça e do plastrão, 

ausência de escudos diferenciais,  possuindo a carapaça coberta por um tegumento 

coriáceo, apresenta uma única espécie vivente, a Dermochelys coriacea (Linnaeus, 

1766) (PRITCHARD, 1997; MEYLAN e MEYLAN, 2000). 
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Cinco das sete espécies de tartarugas marinhas são registradas no Brasil: C. 

caretta, E. imbricata, L. olivacea e C. mydas e D. coriacea (MARCOVALDI; 

MARCOVALDI, 1999) e são diferenciadas principalmente pela anatomia da carapaça e 

da cabeça (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Anatomia da cabeça e da carapaça das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no 

Brasil (WYNEKEN, 2001). 

3.  Características Adaptativas 
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As tartarugas marinhas possuem diversas adaptações à vida aquática, sua 

principal característica é o casco protetor (FRAZIER, 2003): uma estrutura forte e 

rígida, que pouquíssimos animais conseguem quebrar, apresentando uma estrutura 

hidrodinâmica que lhes permite realizar grandes migrações com pouco gasto de energia 

(WYNEKEN, 1997).  

Os membros de todas as espécies de tartarugas marinhas existentes estão 

adaptados à vida aquática, possuindo falanges alongadas que estão envolvidas em um 

tecido conjuntivo resistente, permitindo que seus membros possuam formas de remos 

(PRITCHARD, 1997; MEYLAN; MEYLAN, 2000). 

A glândula de sal foi outra adaptação importante para a conquista do ambiente 

marinho, são glândulas lacrimais responsáveis em expelir o excesso de sal do corpo das 

tartarugas marinhas (WYNEKEN, 2001). 

O desenvolvimento destas características adaptativas ao ambiente marinho, 

oceânico e nerítico, possibilitou o aumento das áreas de forrageamento (FRAZIER, 

2003). 

 

4. Distribuição 

 

O Brasil possui registro de cinco espécies de tartarugas marinhas, quatro 

pertencentes à família Cheloniidae e uma pertencente à família Dermochelyidae 

(MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999), que são mais comumente registradas em 

oceanos tropicais e subtropicais (PRITCHARD, 1997). Essas espécies estão distribuídas 

de forma heterogenia no mundo (PRITCHARD, 1997).   Na costa continental 

pernambucana, há ocorrência de registros reprodutivos e não reprodutivos de quatro 

dessas espécies: C. mydas, C. caretta, E. imbricata, L. olivacea (GUIMARÃES et al. 

2011).  
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4.1 Áreas de ocorrência de Eretmocheys imbricata no Brasil 

 

A espécie E. imbicata também conhecida popularmente como Tartaruga de 

Pente ou Tartaruga Verdadeira (MARCOVALDI et al. 2011) é a mais tropical de todas 

as espécies de tartarugas marinhas (MÁRQUEZ, 1990), possuindo uma distribuição 

cosmopolita em águas tropicais e subtropicais (MORTIMER; DONNELLY, 2007). No 

Brasil as áreas prioritárias de nidificação estão localizadas apenas no litoral norte da 

Bahia, Sergipe e no litoral sul do Rio Grande do Norte (MARCOVALDI et al. 2007). 

As outras áreas com menor concentração de desovas estão localizadas nos estados da: 

Paraíba, Ceará, Espirito Santo, litoral norte do Rio Grande do Norte e nas praias do 

município do Ipojuca, Pernambuco (MARCOVALDI et al. 2011) e Piauí (SANTANA 

et al. 2009). 

 

5. Ciclo de vida 

 

O ciclo de vida das tartarugas marinhas foi simplificado em dez passos: (1) 

desenvolvimento embrionário em um ninho terrestre; (2) emergência dos filhotes e 

deslocamento para o mar; (3) deslocamento dos filhotes na costa; (4) desenvolvimento 

de juvenis em habitats pelágicos; (5) desenvolvimento de juvenis em águas costeiras; 

(6) desenvolvimento de sub-adultos e adultos em habitats neríticos; (7) migração de 

adultos, reprodutivamente ativos, das áreas de alimentação para as áreas de reprodução; 

(8) cópula; (9) nidificação; (10) migração de retorno para áreas de alimentação 

(FRAZIER, 1984). 

As tartarugas marinhas incubam seus ovos na areia da praia, e esse período pode 

variar entre 50 a 80 dias (ACKERMAN, 1997). Os ovos das tartarugas marinhas 

possuem cascas flexíveis permitindo a existência de um microclima dentro do ninho 

afetando diretamente o desenvolvimento embrionário, a sobrevivência e o sucesso de 

eclosão dos filhotes (ECKERT, 1987; ACKERMAN, 1997).  Para Ackerman (1997) os 

principais fatores diretamente relacionados ao desenvolvimento embrionário das 

tartarugas marinhas são: temperatura, trocas gasosas e umidade; tais fatores podem ser 

influenciados pelo sedimento, características físicas da praia, o clima e o tamanho da 

ninhada. 

Cada fêmea durante a ovoposição pode depositar de 80 a 200 ovos em um único 

ninho e até 12 ninhos em uma temporada reprodutiva, podendo se reproduzir por mais 
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de 20 anos (FRAZIER, 2001). Após a eclosão, os filhotes permanecem dentro do ninho 

por um período que varia entre dois a nove dias, sendo um importante estágio para os 

filhotes, pois é quando ocorrem à absorção do restante do saco vitelínico e o fechamento 

do plastrão (GODFREY; MROSOVSKY, 1997). Os filhotes de tartarugas marinhas 

emergem em grupos facilitando a vida um dos outros, uma importante estratégia para 

minimizar os impactos da predação dos filhotes durante o deslocamento para o mar 

(MILLER, 1997).  

 

6. Biologia Reprodutiva 

 

As desovas de todas as tartarugas marinhas ocorrem em praias arenosas 

(HENDRICKSON, 1982), em áreas temperadas quentes, tropicais e subtropicais 

(DEVENPORT, 1997). Miller (1997) dividiu o processo de nidificação em sete etapas 

fundamentais: (1) emersão do mar; (2) subida a praia; (3) escavação da cama; (4) 

construção do ninho; (5) ovoposição e fechamento do ninho; (6) cobertura da cama; (7) 

retorno ao mar. A dimensão das ninhadas varia entre as espécies de tartarugas marinhas, 

as maiores ninhadas registradas são de E. imbricata, com média de 130 ovos (HIRTH, 

1980). 

Durante o período da temporada reprodutiva todas as espécies de tartarugas 

marinhas desovam mais de uma vez (FRAZIER, 1984). O intervalo entre as posturas 

varia de acordo com a espécie, L. olivacea desova em média, 2 ninhadas por temporada 

enquanto, D. coriacea desova em média, 5,7 ninhadas (HIRTH, 1980). 

As temporadas reprodutivas irão variar ao redor do mundo, devido ao intervalo 

de temperatura ótima para o desenvolvimento embrionário, sendo mais curtas em 

latitudes mais elevadas (TIWARI; BJORNDAL, 2000). No Brasil esse período se 

estende de setembro a março nas praias continentais, e dezembro a junho, nas ilhas 

oceânicas (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 

 

7. Embriologia  

 

Durante o período do desenvolvimento embrionário, as tartarugas marinhas 

passam por um momento crítico no seu ciclo de vida, pois são expostas a uma 

diversidade de fatores bióticos e abióticos. Poucos são os estudos sobre como esses 



16 

 

fatores estão relacionados a determinados estágios do desenvolvimento embrionário 

(OZDEMIR, 2008). 

 

 

7.1 Desenvolvimento embrionário  

 

Os primeiros estudos sobre o desenvolvimento embrionário das tartarugas 

marinhas foram baseados em características de outros grupos de animais (CRASTZ, 

1982), com descrições feitas de forma descontínua, sem detalhes de características 

morfológicas. Crastz (1982) propôs um catálogo descrevendo 31 fases de 

desenvolvimento embrionário para a espécie L. olivacea, onde as etapas foram definidas 

em conjunto com os dias de desenvolvimento e as alterações morfológicas do 

desenvolvimento, desde a gástrula até o neonato. 

Miller (1985) descreveu o desenvolvimento embrionário de seis das sete 

espécies existentes no mundo: C. caretta, C. mydas, C. drepressa, E. imbricata, L. 

olivacea e D. coriacea. No qual os 31 estágios de desenvolvimento podem ser 

comparados com aqueles descritos por Crastz (1982). De uma forma geral, as 

comparações ocorrem mais durante a fase inicial do desenvolvimento, mas 

progressivamente se torna menos exata devido às características da família, gênero e 

espécie. 

 

7.2 Mortalidade Embrionária 

 

No Suriname, Withmore e Dutton (1985) realizaram um estudo sobre 

infertilidade, mortalidade embrionária e seleção do local de nidificação de D. coriacea e 

C. mydas. Neste estudo, as fases da mortalidade embrionária foram divididas em três 

grupos: 1) desenvolvimento precoce, os ovos apresentam sinais de sangue ou um 

pequeno embrião ausente de pigmentação, apresentavam aproximadamente 10 mm de 

comprimento. Nesta categoria também foram incluídos os ovos que apresentavam sinais 

de desenvolvimento iniciais, como um círculo branco visível na parte exterior da casca 

do ovo, isto é um indicativo de que a membrana aderiu à parte interna da casca do ovo; 

2) Desenvolvimento embrionário médio, ovos contendo pequenos embriões, com 

ausência de pigmentação no corpo e possuindo sua íris totalmente pigmentada. Os 

animais apresentavam cerca de 10-30mm da cabeça a cauda; 3) Desenvolvimento 
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embrionário tardio, embriões totalmente pigmentados, apresentando tamanho superiores 

a 30mm de comprimento. 

Eckert (1990) realizou um estudo sobre mortalidade embrionária, com D. 

coriacea em que os ovos não desenvolvidos tiveram seus conteúdos categorizados de 

acordo com a biometria que o embrião apresentava. Fase 1: embriões mortos em 

desenvolvimento inicial, menores que 10mm; Fase 2: embriões mortos em fase 

intermediária, entre 10mm e 30mm; Fase 3: embriões mortos em fase embrionária 

tardia, maiores que 30mm. 

Ao estudar a espécie C. caretta, Ozdemir (2008) elaborou uma classificação de 

mortalidade embrionária seguindo alguns critérios: E - formação do sangue em gema ou 

membranas extra-embrionárias pequenas (cerca de ≤ 10,0mm), embrião branco, 

usualmente com os olhos, sem uma óbvia carapaça; M - embrião branco com uma 

carapaça, placas sem pigmentação (aproximadamente 10-30mm) e L - embrião grande 

(≥ 30,0mm) com placas totalmente formadas e pigmentadas. 

 

7.3 Malformações 

 

Anomalias podem ser definidas como qualquer deformidade morfológica que 

causam perturbações funcionais no indivíduo (DOOD, 1988). As primeiras observações 

sobre anomalias em Testudines foram registradas por Agassis (1857). As anomalias em 

tartarugas marinhas são consideradas relativamente raras e podem indicar mudanças na 

biologia desses animais podendo surgir por influências ambientais ou fatores 

hereditários (DOOD, 1988; DRENNEN, 1990). 

As principais malformações observadas em tartarugas marinhas são o albinismo, 

supra e sub numeração das placas da carapaça e geminação (DRENNEN, 1990; 

KASKA; DOWNIE, 1999), as deformidades mais graves como sinoftalmia, ciclopia, 

anoftalmia, tetramelia, agnatia e aplasia completa quase sempre são letais (MILLER, 

1985; BÁRCENAS-IBARRA; MALDONADO-GASCA, 2009). 
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7.3.1 Albinismo 

 

 O albinismo é uma alteração na coloração normal da pele, escamas ou olhos 

(HILER, 1983). Existem alguns tipos de albinismo distintos, variando com as 

características definidoras, são eles: Albinismo total ou completo – é a ausência total de 

pigmentação tegumentar e da retina (SANDORVAL – CASTILLO et al. 2006); 

Albinismo parcial -  ocorre quando o pigmento é reduzido ou ausente da pele, penas ou 

olhos (BEDEEN; OTIS, 2011) este ainda pode ser subdividido em: Leucism é 

caracterizada pela retenção de cor nos olhos, bico e penas, mas a pele não contém 

pigmento de cor (FORREST; NAVEEN, 2000); Xanthic – os animais só produzem 

pigmento amarelo (HILER, 1983); Pielbald – são manchas com ausência de pigmento 

em um indivíduo  normalmente pigmentado (ACEVEDO et al. 2008). 

A ocorrência de albinismo em tartarugas marinha já foi relatada para as espécies 

C. mydas nas praias do Norte de Cypros e Turquia (KASKA; DOWNIE 1999), C. 

caretta nas praias da Florida (DRENNEN, 1990), L. olivacea no litoral do México 

(BÁRCENAS-IBARRA; MALDONADO-GASCA, 2009).  

 

7.3.3 Supra e Sub numeração das placas da carapaça 

 

Nos testudines, ao longo da evolução, o número de placas se estabilizou 

(ZANGERL; JOHNSON, 1957). Gadow (1899) propôs que as modificações no número 

inicial de placas dos filhotes são decorrentes de variações ontogenéticas, e que estes 

possuíam essa supra numeração de placas ao longo do seu desenvolvimento, perdendo 

as na fase adulta (por junção), exibindo a quantidade normal de placas. Mas, Newman 

(1906) refuta o estudo de Gadow, (1899) e sugere que as placas supranumeradas é um 

ressurgimento das placas que haviam sido perdidas durante a filogenia (NEWMAN, 

1906). 

Há registros de supra ou sub numeração de placas para algumas espécies de 

tartarugas marinhas, assim como foi registrado em C. mydas (KASKA; DOWNIE, 

1999), L. kempi (MAST; CARR, 1989) e C. caretta (KASKA; DOWNIE 1999). Estas 

anormalidades podem ser decorrentes de distúrbios ontogenéticos (HILDEBRAND, 

1930; ZANGERL, 1969) ou ambientais (MAST e CARR, 1989). 
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7.3.4 Geminação 

 

 Em tartarugas marinhas a ocorrência de geminação é considerada um evento 

raro (PIOVANO et al. 2011 ; DOOD, 1988), sendo relatada para quatro espécies de 

tartarugas marinhas: C. caretta (CALDWELL, 1959, FUJIWARA, 1964, BLANCK; 

SAWYER, 1981, LIMPUS, 1985, DRENNEN, 1990, PETERS et al. 1994, PIOVANO 

et al., 2011); C. mydas (GLAESNER, 1924, FOWLER, 1979, HEWAVISENTHI, 1989,  

KASKA; DOWNIE 1999, DIONG et al. 2003); D. coriacea (DERANIYAGALA 1930, 

1932, CHAN, 1985, ECKERT, 1990) e L. olivacea (HEWAVISENTHI, 1990). 

 

 

8. Influência dos fatores abióticos na reprodução 

 

A praia é a única ligação entre as tartarugas marinhas e o ambiente terrestre 

(ACKERMAN, 1980). O posicionamento do ninho na praia é crucial para o 

desenvolvimento embrionário e o sucesso de eclosão dos filhotes (ECKERT, 1987). No 

período de incubação os ovos sofrem influência de diversos fatores ambientais, como 

temperatura, umidade, salinidade, erosão, inundação pela maré e predação 

(HENDRICKSON, 1958; LIMPUS et al. 1979; ACKERMAN, 1980; MROSOVSKY, 

1980; BLANCK; SAWYER, 1981), estes fatores influenciam a sobrevivência do 

embrião (HORROCKS; SCOTT, 1991), o tamanho dos filhotes (PACKARD; 

PACKARD, 1988).  

A temperatura do ninho pode ser influenciada por quatro elementos principais: 

altura da maré, o clima durante a temporada reprodutiva, vegetação e o comportamento 

da fêmea durante a desova (DAVENPORT, 1997). A temperatura induz a determinação 

do sexo (MROSOVSKY, 1983), anormalidades (HEWAVISENTHI; PARMENTER, 

2002) e o comportamento do filhote durante a natação (BOOTH et al. 2004).  A 

submersão do ninho pela maré (BAPTISTOTTE et al. 2003) e a vegetação 

(BOODRAM et al. 2003) influenciam na redução da temperatura durante o período de 

incubação. No Brasil, os ninhos depositados no início da temporada reprodutiva são 

incubados em temperaturas mais baixas possuindo assim um maior tempo de incubação 

em relação aos ninhos do final da temporada reprodutiva (BAPTISTOTTE et al., 1999; 

FERREIRA JUNIOR et al. 2003). 
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Estudos indicam que a espécie E. imbricata, têm uma preferência quando 

possível em desovar na zona de vegetação (MONCADA et al. 1999). Serafini, (2009) 

realizou um estudo no litoral da Bahia e não foi possível constatar preferências entre a 

zona de vegetação e a zona de areia para o local de nidificação de E. imbricata. As 

fêmeas de E. imbricata apresentam predileção por micro habitats distintos na praia, 

alguns indivíduos de uma mesma população nidificam em zonas de vegetação, outros 

em bordas de restingas (MROSOVSKY, 2006). 

A relação existente entre o suporte físico da praia, as peculiaridades dos 

sedimentos, o clima do ambiente e os ovos produzem um microclima apropriado para o 

desenvolvimento embrionário (ACKERMAN, 1997). As propriedades do sedimento em 

praias de nidificação restringem as trocas respiratórias, pois os gases se expandem pelas 

frações do solo preenchidas por ar (ACKERMAN, 1997).  A dificuldade entre as trocas 

gasosas do ninho e o ambiente externo provoca alterações no desenvolvimento dos 

embriões como o tamanho dos filhotes, prorrogação da incubação e aumento da 

mortalidade embrionária (ACKERMAN, 1981). 

Wood e Bjorndal (2000) dividiram em três etapas a escolha do local de 

nidificação das tartarugas marinhas: seleção da praia, emergência da fêmea e a postura 

dos ovos. A seleção do local de nidificação pode induzir a probabilidade de predação do 

ninho (FOWLER, 1979). A postura do ninho próximo ao mar aumenta a possibilidade 

de perda do ninho pela erosão ao mesmo tempo em que, a localização do ninho mais 

afastado da linha da maré maximiza a probabilidade de predação dos ovos e dos 

neonatos (WOOD; BJORNDAL, 2000). 

 

9. Importância Ecológica 

 

As tartarugas marinhas desempenham um papel essencial no fluxo energético e 

auxilia na manutenção da dinâmica dos ecossistemas marinhos e praial (BJORNDAL; 

JACKSON, 2003), pois, desempenha a função de consumidores, presas, competidores, 

hospedeiros para parasitas, substrato para epibiontes (cracas incrustantes, algas e algas 

filamentosas) e transportadores de nutrientes (DIAMOND, 1976; BJORNDAL; 

JACKSON, 2003).  

Apresentam relação de simbiose com outros animais como camarões (Stenopus 

hispidus (OLIVIER, 1811)), no qual os camarões se alimentam de seres epibiontes, 

eliminando-os da carapaça da tartaruga marinha (SAZIMA et al. 2004).  
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Além disto, há registro de duas espécies de rêmoras (Eucheneis naucrates  

(Linnaeus, 1758)  e  Remora remora  (Linnaeus, 1758)) no Atlântico em convívio com 

quatro espécies de tartarugas marinhas C. caretta, C. mydas, D. coriacea e E. imbricata, 

porém essa interação não demonstra nenhum benefício para as tartarugas marinhas, 

enquanto as rêmoras aumentam sua área de forrageamento, a possibilidade de 

acasalamento e a economia de energia ao serem transportadas (SAZIMA e 

GROSSMAN, 2006). 

Além destas relações interespecíficas nos oceanos, as fêmeas carregam 

nutrientes do ambiente marinho para o continente, ao realizarem seu processo de 

nidificação, incorporando elevadas quantidades de nutrientes, auxiliando na manutenção 

da vegetação praial (WOOD; BJORNDAL, 2000). 

 

10. Status de conservação 

 

Com toda a pressão seletiva natural as populações de tartarugas marinhas têm 

sobrevivido e se adaptado às mudanças globais há milhões de anos, apesar disso todas 

as espécies de tartarugas marinhas estão nas listas de espécies ameaçadas 

(PRITCHARD, 1997), segundo a IUCN (International Union for Conservation of 

Nature). No entanto, a espécie E. imbricata está criticamente ameaçada de extinção. 

Devido à excessiva pressão antrópica a qual são submetidas (IUCN, 2014). 

As áreas de nidificação são constantemente degradadas e modificadas com o 

desenvolvimento costeiro, iluminação artificial, o que afasta as fêmeas e desorientam os 

filhotes (MEYLAN; DONNELLY, 1999). As alterações costeiras podem forçar as 

fêmeas a nidificarem em locais impróprios, resultando na redução do sucesso de eclosão 

(HORROCKS; SCOTT, 1991). 

  Todas as espécies que ocorrem no litoral brasileiro estão mencionadas na lista 

Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção: L. olivacea e C. 

caretta estão listadas na categoria “em perigo” C. mydas como “vulnerável” e E. 

imbricata e D. coriacea como “criticamente ameaçada” (MMA, 2014). Com a pressão 

internacional levou governo brasileiro a criar em 1980, o Programa Nacional para a 

Conservação de Tartarugas Marinhas ligado hoje ao atual Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 
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RESUMO 

O presente estudo objetivou analisar a influência do sedimento e a declividade praial no 

sucesso de eclosão de Eretmochelys imbricata, além de descrever e categorizar os 

estágios de desenvolvimento embrionário e registrar os tipos e frequências de 

malformações embrionárias. A amostragem foi realizada durante as temporadas 

reprodutivas de 2010/2011 e 2013/2014. Foi documentado o tamanho da ninhada, o 

sucesso de eclosão, o número de filhotes natimortos e os ovos não eclodidos. Em 

laboratório os ovos não eclodidos foram e classificados em estágios embrionários, e 

averiguado a presença de malformações nos embriões. O sedimento foi coletado após a 

exumação do ninho, o perfil da praia verificado no período de baixar mar de sizígia. Nas 

duas temporadas reprodutivas foram analisados, 47,13% (n= 140) dos ninhos 

registrados (2010/2011 = 65 e 2013/2014 = 75). Foram analisados 21.443 ovos, dentre 

estes 69,72% filhotes vivos, 6,68% filhotes natimortos e 23,59% ovos não eclodidos. Os 

estágios de mortalidade embrionária mais ocorrentes foram os estágios 8 com 21,22% e 

o estágio 9 com 19,88%. Ninhos em sedimento com granulometria média apresentaram 

maior sucesso de eclosão em relação à granulometria fina. A declividade da praia não 

influenciou no sucesso de eclosão dos ninhos. O maior número de malformações 

encontradas foi na região da carapaça com 70,07%, sendo a microftalmia à anomalia 

mais ocorrente na região cefálica. As características ambientais dos locais de nidificação 

como o sedimento afetam o período de desenvolvimento embrionário influenciando o 

sucesso de eclosão. Portanto, praias com granulometria média apresentam um maior 

sucesso de eclosão. 

Palavras chave: tartaruga de pente; eclosão; malformação; embrião. 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the influence of sediment and praial slope in the hatching 

success of Eretmochelys imbricata and describe the categories of the embryonic stages 

in to development and register the types and frequency of embryonic malformations. 

The studies was conducted during the reproductive seasons of 2010/2011 and 

2013/2014. It was registered the litter size, the hatching success, the number of stillborn 

pups and unhatched eggs. In laboratory the unhatched eggs were and classified in 

embryonic stages, and ascertained the presence of malformations in embryos. The 

sediment was collected after exhumation of the nest, the beach profile in the period of 

lower sea syzygy. In the two reproductive seasons were analyzed, 47.13% (n = 140) of 

recorded nests (2010/2011=65 and 2013/2014= 75). The total number of analyzed eggs 

was 21.443, among them 69.72% live young, 6.68% stillborn pups and 23.59% 

unhatched eggs. The stages of embryo mortality occurring more were 8 stages with 

21.22% and the stage 9 with 19.88%. Nests in sediment with average particle size had 

higher hatching success in relation to the fine grain. The slope of the beach did not 

affect the hatching success of nests. The largest number of malformations was found in 

the shell of the region with 70.07%, the microphthalmos the most occurring anomaly in 

the cephalic region. The environmental characteristics of nesting sites such as sediment 

affect embryonic development influencing the success of hatching. So we can conclude 

that beaches with an average particle size have a higher hatching success. 

Key words: hawksbill turtles; hatching; malformation; embryo 
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INTRODUÇÃO  

 

A praia é a única ligação entre as tartarugas marinhas e o ambiente terrestre 

(Ackerman, 1980) e o posicionamento do ninho é crucial para o sucesso de eclosão dos 

filhotes (Eckert, 1987), pois as características físicas e biológicas das praias afetam a 

embriogênese desses indivíduos (Wallace et al. 2004), determinando desde um 

expressivo sucesso de eclosão (Eckert, 1987) a malformações ou mesmo perca total do 

ninho (Ackerman, 1981). A obtenção de dados sobre o desenvolvimento embrionário, a 

partir de estudos in loco, é relevante para auxiliar no estabelecimento de planos de 

manejo e conservação mais adequados as diferentes áreas de reprodução dessas espécies 

(Camillo et al. 2009).  

O processo de nidificação destas espécies ocorre geralmente em praias 

tropicais ou subtropicais, e há evidências de que estes locais são selecionados através 

das condições físicas, tais como tipo de sedimento, declividade praial entre outros 

(Mortimer, 1990). Entretanto, mudanças súbitas em outros fatores ambientais como 

temperatura (Packard et al. 1977) e salinidade (Mcgehee, 1979) influenciam o 

desenvolvimento embrionário e reduz o sucesso de eclosão (Day, 2003). 

Fatores abióticos relativamente variáveis como temperatura (Packard et al. 

1977), salinidade (Mcgehee, 1979) vegetação (BOODRAM et al., 2003) influenciam o 

desenvolvimento embrionário, podendo reduzir o sucesso de eclosão (Day, 2003). 

Entretanto há evidências de que outros fatores menos mutáveis, como as condições 

físicas das potenciais áreas de nidificação, tais como tipo de sedimento, ou declividade 

praial também exerceria uma forte influência, ao ponto de afetar a seleção desses locais 

de nidificação (Mortimer, 1990). 
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No Brasil há registro de nidificação de cinco das sete espécies existentes e 

neste país ocorre a maior área, em extensão, no que diz respeito à nidificação de 

Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766 (Marcovaldi et al. 1999). Esta espécie apresenta 

distribuição desde o estado do Espírito Santo ao Ceará, mostrando-se mais ocorrente no 

estado da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte; estando classificada pela IUCN (2014) 

como criticamente ameaçada de extinção (CR) e no Brasil como criticamente em perigo 

(CR) (MMA, 2014). 

Conhecimentos a respeito da quantidade de ninhos, tempo de incubação e 

abundância de ovos por ninhada, correlacionados com características das fêmeas e das 

praias auxiliam no entendimento sobre a biologia reprodutiva das tartarugas marinhas 

(Miller, 1997), já que são animais que tem um crescimento populacional lento, sendo 

indispensável para obter um elevado sucesso de eclosão, um local de incubação 

adequado para o desenvolvimento embrionário (Miller, 1985). Alterações durante o 

período de incubação ou por fatores ambientais ou genéticos afetam a embriogênese, 

podendo ocasionar malformações nos indivíduos (Bárcenas‐Ibarra et al. 2015). 

 Informações sobre malformações nesses animais são escassas (Drennen, 1990; 

Hewavisenthi, 1990; Kaska et al. 1998; Carswell et al. 2003), sendo necessário 

conhecer seus tipos e frequências de ocorrência em ambientes tropicais (Day, 2003).  

Diante do exposto, este trabalho objetivou analisar a influência do sedimento e 

a declividade praial no sucesso de eclosão de Eretmochelys imbricata, além de 

descrever e categorizar os estágios de desenvolvimento embrionário, registrando os 

tipos e frequências de malformações. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo está localizada no litoral sul do estado de Pernambuco, no 

município do Ipojuca (08°24’25”S / 35°03’45”W) (Figura 1). Foram monitorados 

diariamente, 12 km do litoral ao longo das praias de Muro Alto (2,5 km, margeada por 

recifes de arenito), Cupe (2,37 km, sendo visíveis bancos recifais), Merepe (3,47 km; 

não apresenta barreiras de acesso à praia), Porto de Galinhas (1,47 km, margeada por 

recifes de corais e alto fluxo de turistas) e Maracaípe (3,11 km, recifes de arenito ao 

longo da costa de forma aleatória), as praias estudadas possuem vegetação e influência 

turística em toda a sua extensão (Moura et al. 2012). 

 

Método de Amostragem 

A amostragem foi realizada durante as temporadas reprodutivas de 2010/2011 

e 2013/2014. A área de estudo foi monitorada diariamente, através da realização de 

rondas durante o período de baixa mar, entre os meses de dezembro e abril. Os ninhos 

foram identificados através de rastros deixados pelas fêmeas ou através de flagrante no 

momento da desova. Após a localização e identificação da câmara de ovos, os ninhos 

foram devidamente isolados e acompanhados diariamente. 

Após a eclosão, foi realizada a exumação dos ninhos monitorados para coleta de 

dados, realizando-se in loco uma primeira triagem do material, conforme o proposto por 

Marcovaldi et al. (1999), quando foi observado: I) tamanho da ninhada - o total de ovos 

viáveis no ninho, excluindo ovos que apresentavam tamanhos anômalos; II) tempo da 

incubação - considerado desde o dia da nidificação até o dia do surgimento dos filhotes; 

III) sucesso de eclosão – a razão entre a quantidade de filhotes vivos, estimados a partir 

da contagem das cascas, e o tamanho da ninhada; IV) filhotes natimortos – quantidade 
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de indivíduos que após a eclosão não conseguiram sair vivos do ninho; V) ovos não 

eclodidos e VI) presenças e frequências de malformações. 

Os ovos não eclodidos tiveram seu conteúdo analisado em laboratório e, a partir 

da análise do desenvolvimento das características morfológicas destacadas nos trabalhos 

de Cratz (1982) e Miller (1985), foram classificados em dez categorias 

proporcionalmente distribuídas ao período médio de incubação de E. imbricata, 

considerado como de 55 dias. Os embriões foram categorizados em dez estágios de 

mortalidade embrionária com intervalos de cinco dias 

Foram coletadas amostras de sedimentos dos ninhos monitorados durante a 

temporada 2013/2014. A coleta foi realizada durante a exumação do ninho, cada 

amostra com 200 gramas de sedimento foi coletada entre as cascas dos ovos no centro 

do ninho. As amostras foram subdivididas em duas sub-amostras para realização das 

análises. As sub-amostras de 100g de sedimento foram lavadas para eliminação de sais 

solúveis e após secagem à temperatura ambiente, foram processadas mecanicamente 

com auxílio de um agitador elétrico tipo Rotap por um período de 15 minutos. O 

tamanho do sedimento foi classificado em oito frações: seixo (diâmetro > 4mm), 

grânulo (4-2mm), areia muito grossa (2-1mm), areia grossa (1-0,5mm), areia média 

(0,5-0,25mm), areia fina (0,25-0,125mm), areia muito fina (0,063mm) e lama (< 

0,063mm), de acordo com a escala de Folk e Ward (1957). 

Durante a temporada reprodutiva 2013/2014 foi realizada a verificação do 

perfil da praia obtida no período de baixar mar de sizígia através do método de balizas 

de Emery. Este método utiliza duas balizas de mesmo comprimento, graduadas em 

centímetros. A diferença de altura entre as duas balizas, é determinada pela interseção, 

na baliza mais alta, da linha imaginária que liga a linha do horizonte com o topo da 

baliza mais baixa (Emery, 1961).  
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Análise dos Dados 

Para verificar se houve diferença na quantidade de indivíduos encontrados 

entre os estágios de mortalidades embrionárias foi realizada uma análise de variância de 

um fator (ANOVA). Para avaliar se as características do local do ninho influenciam o 

sucesso de eclosão de E. imbricata, foi realizado um teste Linear model verificando se 

houve diferença nas taxas de sucesso de eclosão relacionado com declividade e com a 

granulometria.  Para todas as análises utilizou-se o programa R core team (2014) e foi 

empregado o nível de significância p ≤ 0,05.  

 

RESULTADOS 

 Nas duas temporadas analisadas foram registrados 297 ninhos (2010/2011 = 

129 e 2013/2014 = 168) de E. imbricata e, destes, 47,13% (n= 140) dos ninhos 

(2010/2011 = 65 e 2013/2014 = 75) foram monitorados diariamente durante todo o 

período de incubação. 

Foram analisados 21.443 ovos que resultaram na eclosão de 14.952 filhotes 

vivos (69,72%), 1.433 filhotes natimortos (6,68%) e 5.058 ovos não eclodidos 

(23,59%). O tempo médio de incubação foi de 58,1 ± 2,7 dias na temporada 2010/2011 

e de 55,4 ± 2,4 dias na temporada 2013/2014. O sucesso de eclosão dos ninhos na 

temporada 2010/2011 foi de 66,7% e na temporada de 2013/2014 foi de 76,0% (Tabela 

1). 

Na temporada 2013/2014 foram contabilizados 2.267 ovos não eclodidos, destes 

76,97% (n = 1.745) foram classificados como ovos sem desenvolvimento embrionário, 

enquanto que apenas 23,03% (n = 522) apresentaram algum estádio de desenvolvimento 

embrionário. Ovos que apresentaram algum estágio de desenvolvimento embrionário 
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foram classificados em dez estágios de mortalidade embrionária de acordo com suas 

características morfológicas. 

Os estágios de mortalidade embrionária mais frequentes foram os estágios 

iniciais 1 (n = 47 - 9,0%) e 2 (n=50 - 9,56%) e os estágios finais 8 (n = 111 - 21,22%) e 

9 (n = 104 - 19,88%) (Tabela 2), no entanto não houve diferenças o número de embriões 

registrados nos diferentes estágios de mortalidade embrionária (p= 0,0001). 

As categorias dos sedimentos coletados na temporada 2013/2014 foram areia 

média (60,81%) e areia fina (39,18%). O sedimento influenciou no sucesso de eclosão 

(p =0,012), os resultados mostraram que há maior sucesso de eclosão em sedimentos 

com granulometria média em relação ao de granulometria fina (Figura 2). Além disto, 

os estágios de mortalidade embrionária não diferiram em relação à granulometria 

encontradas nos ninhos (p =0,01) (Figura 3). A declividade da praia não teve influência 

no sucesso de eclosão de E. imbricata (p =0,295) (Figura 4). 

Do total de ninhos acompanhados diariamente (n= 140) durante as duas 

temporadas analisadas, 34,42% dos ninhos (n= 44) apresentaram embriões com 

malformação. O maior número de anomalias registrada foi na região da carapaça com 

70,07% (n=89) dos casos registrados, a supranumeração de placas foi a anomalia mais 

frequente desta categoria (n=80), o número de placas marginais variou entre 4 e 7 e as 

placas centrais entre 5 e 11.  

A região ocular representou 9,44% (n= 12) dos casos, destacando a microftalmia 

(n=8). Além disso, todos os indivíduos do estudo que apresentaram estas anomalias 

possuíam outras anomalias associadas na região cefálica como maxila leporina, fenda 

palatina ou hipoplasia mandibular. Malformações na maxila foram de 7,08% (n=9) do 

total, indivíduos prognatas (n= 5) obtiveram a maior quantidade de indivíduos. Foram 
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registradas duas anomalias gerais: leucismo (n=9) e geminação (n=8) com 13,38% 

(Tabela 3).  

 

DISCUSSÃO 

O sucesso de eclosão varia de acordo com características da praia durante o 

período de incubação (Ackerman, 1997), os locais de nidificação escolhidos pelas 

fêmeas podem conter riscos para o sucesso de eclosão dos filhotes como: inundação do 

ninho que ocasiona uma perturbação no metabolismo do ovo do embrião (McGehee, 

1979). Sendo para as duas temporadas de nidificação estudas o sucesso de eclosão foi 

considerado regular para espécie (Almeida e Mendes, 2007; Camillo et al. 2009; Moura 

et al. 2012) 

A variação entre o tempo de incubação das temporadas analisadas (Tabela 1) 

pode estar associada à temperatura da temporada, pois quanto maior a temperatura, 

menor será este tempo, tendo influências diretas nas características dos filhotes 

(Devenport, 1997). O período da estação reprodutiva é extenso, por isso as oscilações da 

temperatura podem resultar em alterações no desenvolvimento ontogenético e na 

mortalidade precoce do embrião (Packard et al. 1977) e as mudanças climáticas podem 

alterar o ciclo reprodutivo desses animais (Hawkes et al. 2007; Hawkes et al. 2009, Witt 

et al. 2010).    

O número de ovos sem desenvolvimento aparente foi superior ao número de 

mortalidade embrionária nos diferentes estágios, estudos em laboratório indicam que a 

fertilidade dos ovos das tartarugas marinhas é superior a 90%, entretanto, em estudos in 

loco não é possível distinguir se estes ovos eram inférteis ou apresentaram mortalidade 

precoce dos embriões, impossibilitando a visualização macroscópica do embrião, 

devido ao período de incubação (Wyneken et al. 1988).   



41 

 

Os estágios 8 e 9 apresentaram a maior ocorrência numérica e podem ser 

comparáveis as fases finais do desenvolvimento embrionário proposto por Crastz (1982) 

e Miller (1985), pois apresentam semelhanças de um neonato, com a coloração se 

intensificando e a diminuição do saco vitelínico, e estas são as fases mais susceptíveis a 

variação hídrica que pode interferir no tamanho dos filhotes nos últimos dois terços da 

incubação (McGehee, 1990; Packard, 1999).  

Nos estágios 1 e 2, que representam as três primeiras semanas, são os períodos 

mais crítico para o desenvolvimento embrionário, quando os embriões estão mais 

sensíveis aos parâmetros ambientais, tais como temperatura (Yntema e Mrosovsky, 

1982), salinidade (McGehee, 1990) propriedades do sedimento (Ackerman, 1997), além 

da umidade, que neste período, poderá afetar na embriogênese, pois o ovo possui 

reserva de água e o consumo é reduzido (Packard et al. 1999). O que corrobora os dados 

encontrado, uma vez que esses estágios apresentaram uma mortalidade embrionária de 

8,98% e 9,56% respectivamente. 

As características granulométricas do sedimento afetam no desenvolvimento 

embrionário de E.imbricata, consequentemente influenciando no sucesso de eclosão. O 

tamanho do sedimento afeta as condições dos fatores abióticos como: umidade, 

salinidade e troca gasosa dentro do ninho (Miller, 1997), que representam parâmetros 

abióticos com elevada importância no desenvolvimento de tartarugas marinhas 

(Mortimer, 1995).   

Segundo Ackerman (1997), a granulometria pode reduzir as trocas gasosas entre 

o ninho e o ambiente externo, assim influenciando na embriogênese. Praias com areia 

fina tendem a possuir maiores concentrações de gases em relação às praias de areia 

grossa (Ackerman, 1980), apresentando menor evaporação (Ackerman, 1997). Desta 
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forma, possibilita uma irregularidade fisiológica, minimiza o sucesso de eclosão e 

amplia a mortalidade embrionária. 

Locais de nidificação com sedimento muito seco possibilitam a desidratação do 

embrião, reduzindo o sucesso de eclosão (Packard et al. 1987). Em contrapartida, em 

áreas que possuem sedimentos úmidos, suas trocas gasosas, entre o meio e o 

microambiente do ninho, são afetadas diminuindo a sobrevivência dos embriões 

(Plumer, 1976; Ackerman et al. 1985). Assim, para que o local de nidificação seja 

classificado como ideal é necessário que o sedimento facilite a difusão gasosa e que seja 

úmido o suficiente para evitar a desidratação dos ovos (Mortimer, 1995). 

A característica ambiental da praia, como a declividade, é utilizada pelos 

indivíduos de E. imbricata para seleção do local de nidificação (Horrocks e Scott, 

1991). Neste estudo a declividade praial não teve uma elevada variação, não 

influenciando durante o período de desenvolvimento embrionário não diferindo no 

sucesso de eclosão através das análises estatísticas, a fêmea considera um bom local de 

nidificação quando tem livre acesso do mar para a areia e a declividade é suficiente para 

que os ninhos não sejam inundados pelas marés. (Horrocks e Scott, 1991; Mortimer, 

1995), consequentemente para a manutenção das populações de tartarugas marinhas à 

longo prazo (Eckert, 1987).  

As anomalias ocorrentes nesses animais podem ser causadas por alterações 

genéticas ou de exposições às condições ambientais adversas (Rothschild et al. 2012). 

Anomalias na região da carapaça ocorreram em maior frequência, podem ter sido 

desenvolvidas por distúrbios durante o desenvolvimento embrionário (Hildebrand, 

1930; Zangerl, 1969).  E são consideradas como não letal, ou sub letal, para o animal 

(Bárcenas‐Ibarra, 2009). Durante o desenvolvimento, os embriões podem desenvolver o 

aumento do número de placas da carapaça (Hill, 1971) esse aumento desregular no 
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número de placas no período de incubação pode aumentar a mortalidade do embrião 

(Miller, 1985). 

A microftalmia, ciclopia, sinoftalmia e anoftalmia estão associadas a outras 

malformações craniofaciais graves (Cook, 2007), são consideradas como anomalias 

letais. O desenvolvimento da microftalmia pode estar relacionado a fatores genéticos, 

nutricionais, ambientais ou tóxicos durante o período de incubação (Sabater e Pérez, 

2013).  

 A ocorrência de geminação em espécies de tartarugas marinhas é considerado 

um evento raro (Piovano et al. 2011; Dood, 1988), os indivíduos estão competindo pelo 

mesmo recurso dentro do ovo (Piovano et al. 2011) e pode ser subestimada, pois apenas 

os indivíduos que tiverem uma mortalidade no final do desenvolvimento pode ser 

identificado nos ovos não eclodidos (Crooks e Smith, 1958). Dados sobre geminação 

são escassos, pois os registros existentes são apenas de ocorrência e ainda não se sabe se 

as fêmeas são geneticamente suscetíveis a geminação (Louro, 2009).   

Neste estudo, a ocorrência de leucismo foi associada com outros tipos de 

anomalia letal, como sinoftalmia, microftalmia, anoftalmia e prognatismo. Leucismo foi 

relatado em embriões e filhotes da Flórida (Lee, 1969; Pond, 1972; McGehee, 1979; 

Witherington, 1986; Ehrhart e Witherington, 1987), Carolina do Norte (Ferris, 1986), 

Carolina do Sul (Caldwell, 1959), África do Sul (Hughes et al., 1967; Hughes e Mentis, 

1967) e Austrália (Miller, 1985; Limpus, 1985). Entretanto, estes casos são raros na 

natureza e são causados por fatores hereditários (Oğuz Türkozan e Hakan Durmuş 

2001). 

Portanto para a espécie E. imbricata o sucesso de eclosão é maior em praias com 

sedimento de areia média e a declividade mesmo sendo um fator de seleção do local de 
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nidificação não influenciou a embriogênese no litoral sul de Pernambuco. É 

fundamental a realização de monitoramentos à longo prazo em áreas de reprodução, 

mesmo em locais com menores concentrações de ninhos, para que seja possível a 

conservação das espécies ameaçadas e em risco de extinção. A mortalidade embrionária 

é superior nos estágios finais do desenvolvimento sendo, estes estágios mais 

susceptíveis a variação hídrica.  A ocorrência de anomalias desses animais é 

considerada rara devido ao registro de apenas casos pontuais. Essas malformações 

podem ser causadas por fatores genéticos e também por estresse ambiental, sendo 

escasso esse tipo estudo que objetivem isolar essa especificidade causa-consequência 

dessas variações/anomalias.  
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Apêndice 

 

Tabela 1 – Variáveis biológicas dos ninhos de Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766) durante as temporadas 2010/2011 e 2013/2014 que desovaram no litoral do 

Ipojuca, Nordeste do Brasil. 

 

    

  2010/2011 

(Média ± DP)   

  2013/2014 

(Média ± DP) 

 Vivos 

 

93,5 ± 33 

 

115,3 ± 29 

 Natimortos 

 

13,3 ± 14,2 

 

7,2 ± 11.1 

 Ovos não eclodidos 

 

34,9 ± 32,0 

 

30,2 ± 31.3 

 Totais de ovos 

 

141,7 ± 30,8 

 

153,3 ± 29 

 Sucesso reprodutivo (%)   66,7 ± 0,20   76 ± 0.20   

Tempo de incubação (dias)  58,1 ± 2,7  55,4 ± 2,4  
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Tabela 2: Estágios de mortalidade embrionária de Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 

1766) baseado na descrição de desenvolvimento embrionário de Crastz, 1982 e Miller, 

1985 durante as temporadas reprodutivas de 2010/2011 e 2013/2014, no litoral do 

Ipojuca, Nordeste, Brasil. 

 

Estágio Dias Descrição n % 

1 

 

5 a 10 Pregas visíveis na lateral do corpo, 

desenvolvimento de um pequeno botão de 

cauda, boca em formato de V ou um retângulo 

transversal, início da cava olfativa, cauda longa, 

reta e sem corte. 

47 9 

2 

 

10 a 15 Corpo em forma de C, cauda normalmente 

possui uma torção terminal pra fora, inicio do 

desenvolvimento dos brotos dos membros 

através de projeções da parede do corpo, retina 

é moderadamente pigmentada. 

50 9,57 

3 

 

15 a 20 Cauda é maior que os membros posteriores, 

carapaça apresenta bordas marginais evidentes, 

não é visível o limite do plastrão. 

28 5,36 
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4 

 

20 a 25 Nadadeiras anteriores são arredondadas e se 

estende até a borda da área inframarginal, 

placas centrais estão fracamente diferenciadas, 

limites das placas marginais e laterais são 

indistintas, cauda é ligeiramente maior que as 

nadadeiras posteriores. 

23 4,40 

5 

 

25 a 30 Garras presentes no primeiro dígito, segundo 

dígito pode ou não possuir garras, nadadeiras 

anteriores quase atingem a área inframarginal, 

cauda é aproximadamente igual ao 

comprimento das nadadeiras posteriores. 

18 3,44 

6 

 

30 a 35 Ausência de pigmentação no pescoço, virilha e 

regiões axilares, base das garras pigmentadas, 

placas das carapaças são ligeiramente 

pigmentadas.  

35 6,7 

7 

 

35 a 40 Volume do saco vitelínico é maior que o 

embrião, cabeça pigmentada, plastrão, carapaça 

e placas inframarginais continuam a escurecer.  

49 9,38 
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8 

 

40 a 45 Indivíduo do mesmo tamanho que seu saco 

vitelínico, tolerância de ± 20%.  Pigmentação 

está intensificada na região da carapaça e do 

plastrão. 

111 21,26 

9 

 

45 a 50 Pigmentação semelhante de um recém-nascido, 

presença de uma dobra transversal do plastrão é 

profundo próximo ao saco vitelínico que este é 

ausente de pigmentação. 

104 

 

19,92 

10 

 

50 a 55 Pigmentação e morfologia básica de um 

neonato estão presentes, saco vitelínico 

apresenta uma membrana pigmentada. 

57 10,91 
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Tabela 3: Número de indivíduos com anomalias (n) e frequência de anomalia (F) de 1 

anomalias por região anatômicas, somatório do número de indivíduos com anomalias na 2 

região anatômica (Ʃ n) observadas em Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 3 

durante as temporadas reprodutivas de 2010/2011 e 2013/2014, no litoral do Ipojuca, 4 

Nordeste, Brasil. 5 

Região Anatômica Ʃ n F (%) Tipo de Anomalia n 

Carapaça 89 70,07 

Subnumeração de placas 6 

Supranumeração de placas 80 

Deformidades na carapaça 3 

     

Olhos 12 9,44 

Microftalmia 8 

Sinoftalmia 2 

Ciclope 1 

Anoftalmia 1 

     

Maxila 9 7,08 

Bragnata 1 

Prognata 5 

Micrognata 1 

Maxila leporina 1 

Fenda paltina 1 

     

Geral 17 13,38 
Albinismo (Leucismo) 9 

Geminação 8 
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Figura 1 – Mapa da área de estudo localizada no litoral sul do estado de Pernambuco, 

(08°24’25”S / 35°03’45”W), Nordeste do Brasil. 

  

 

Figura 2 – Sucesso reprodutivo de Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) e a 

granulometria dos ninhos durante a temporada reprodutiva 2013/2014 nas praias do 

litoral do Ipojuca, Nordeste do Brasil. 



58 

 

 

 

Figura 3 – Variação dos estágios de mortalidade embrionária de Eretmochelys 

imbricata (Linnaeus, 1766) em relação à granulometria dos ninhos durante a temporada 

reprodutiva 2013/2014 nas praias do litoral do Ipojuca, Nordeste do Brasil.  
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Figura 4 – Sucesso reprodutivo e a declividade praial do local dos ninhos de 

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) durante a temporada reprodutiva 2013/2014 

nas praias do litoral do Ipojuca, Nordeste do Brasil. 
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