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Das Utopias 

Se as coisas são inatingíveis… Ora! 

Não é motivo para não querê-las… 

Que tristes os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas! 

 

Mário Quintana
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Resumo 

 

As tartarugas marinhas são animais de vida longa, com maturação sexual tardia, grandes áreas 

de vida e ampla distribuição geográfica. Sofrem diversos impactos ao longo de seu ciclo de 

vida, o que contribui para estarem globalmente ameaçadas de extinção. Estes animais 

apresentam um ciclo de vida complexo, que consiste de estágios de desenvolvimento 

segregados espacialmente e temporalmente, envolvendo mudanças marcantes de habitat e 

dieta. O litoral sul do Brasil não apresenta áreas próprias para a desova de tartarugas 

marinhas, mas é utilizado regularmente por algumas espécies como área de alimentação, pelo 

menos em alguma etapa do seu desenvolvimento. As espécies registradas com mais 

frequência na região e analisadas neste estudo são a tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta, e a 

tartaruga-verde, Chelonia mydas. Apesar de serem animais ameaçados de extinção, diversos 

aspectos do ciclo de vida das tartarugas marinhas permanecem pouco conhecidos. Idade e 

crescimento são parâmetros importantes para o melhor entendimento da história de vida das 

espécies e elaboração de estratégias de manejo. Espécimes encontrados encalhados mortos 

durante um período de 16 anos na costa do Rio Grande do Sul foram utilizados para realizar 

estimativas de idade e crescimento através de esqueletocronologia. Esta técnica oferece o 

potencial para uma rápida e ampla caracterização de parâmetros de idade e crescimento de 

uma população. Os resultados mostram que ambas as espécies são encontradas nesta região 

durante a fase juvenil, logo após o recrutamento do ambiente oceânico para o ambiente 

nerítico, que ocorre por volta de 12 anos e comprimentos de carapaça maiores que 55 cm nas 

tartarugas-cabeçudas e aproximadamente 30 cm e 3 anos nas tartarugas-verdes. As tartarugas-

cabeçudas analisadas tiveram idades estimadas entre 10 e 29 anos e comprimentos da 

carapaça entre 53 e 101 cm e as tartarugas-verdes apresentaram entre 2 e 13 anos e tamanhos 

entre 31 e 62 cm. Taxas de crescimento são inversamente relacionadas à idade e ao tamanho, 

apresentando grande variação individual. Os resultados corroboram a ideia de que o litoral sul 

do Brasil é uma importante área de desenvolvimento para juvenis neríticos das duas espécies 

em questão, sendo uma região de extrema importância para a conservação das tartarugas 

marinhas no Atlântico sul ocidental. 
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Abstract 

 

Sea turtles are long-lived marine reptiles with late sexual mature, large home-ranges and wide 

geographic distribution. They are exposed to many impacts over its life cycle which 

contributes to their worldwide threatened status. Sea turtles present a complex life cycle of 

development stages that are segregated spatially and temporally involving marked changes in 

diet and habitat. The south coast of Brazil don‟t present nesting areas but is used by some 

species as feeding area at least in any stage of its development. The most abundant species in 

this region and the turtles analyzed in this study are the loggerhead and the green turtle. 

Although threatened worldwide, many aspects of life cycle of sea turtles remain poorly 

known. Age and growth are important parameters to understand life history and to develop 

management strategies. Specimens stranded during a period of 16 years along the coast of the 

State of Rio Grande do Sul were used to estimate age and growth by skeletochronology. This 

technique offers the potential to a quick and wide characterization of age and growth 

parameters of a population. The results show that both species live in this region during 

juvenile stage, just after recruitment from the oceanic environment to the neritic environment. 

The recruitment occurs about 12 years and length greater than 55 cm on loggerhead and from 

30 cm and 3 years on green turtles. The loggerhead turtles have estimated age between 10 and 

29 years and carapace length between 53 and 101 cm and green turtles presents between 2 and 

13 years and length between 31 and 62 cm. Growth rates were inversely related to length and 

age. The results corroborate the idea that the south Brazilian coast is an important 

development area to neritic juveniles of both species, being a region of extreme importance to 

sea turtle conservation in the southwestern Atlantic. 
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Introdução 

 

Tartarugas marinhas 

As tartarugas marinhas são répteis pertencentes à ordem Testudines, subordem 

Cryptodira, famílias Cheloniidae e Dermochelydae, ambas com distribuição global em mares 

tropicais e temperados (Vitt & Caldwell, 2009). Atualmente são reconhecidas sete espécies de 

tartarugas marinhas, Caretta caretta (Linnaeus, 1758), Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), 

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766), Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829), 

Lepidochelys kempii Garman, 1880, Natator depressus (Garman, 1880) e Dermochelys 

coriacea (Vandelli, 1761). No Brasil e no Rio Grande do Sul ocorrem cinco espécies (Lema 

& Ferreira, 1990; Di-Bernardo et al., 2003). A tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a 

tartaruga-verde (Chelonia mydas) e a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) são espécies 

registradas com frequência no Rio Grande do Sul, enquanto a tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata) e a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) ocorrem apenas 

ocasionalmente (Soto & Beheregarry, 1997; Bugoni et al., 2003; Barata et al., 2004). 

Como nos demais estados da região sul do Brasil, o litoral do Rio Grande do Sul não 

apresenta áreas próprias para a desova de tartarugas marinhas, mas é utilizado regularmente 

por algumas espécies como área de alimentação, pelo menos em alguma etapa do seu 

desenvolvimento (Di-Bernardo et al., 2003). Por ser uma grande área de alimentação e rota 

migratória da maioria das espécies de tartarugas marinhas, o litoral extremo sul do Brasil é 

considerado área prioritária para a conservação da biodiversidade dos quelônios marinhos 

(Fundação BIO-RIO et al., 2002). Todas as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no 

Brasil estão protegidas por leis federais e por acordos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário. As cinco espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul estão incluídas na lista 

brasileira de espécies ameaçadas de extinção, na lista da IUCN e no Apêndice I da CITES 

(Di-Bernardo et al., 2003; Machado et al., 2008; IUCN, 2012). 

Após o nascimento, todas as tartarugas marinhas movem-se imediatamente para o mar 

e nadam ativamente para a zona pelágica, onde migram passivamente com os giros oceânicos 

(Musick & Limpus, 1997). Após um período de alguns anos, estes juvenis maiores e mais 

velhos recrutam ativamente para habitats de desenvolvimento neríticos em zonas temperadas 

e tropicais (Musick & Limpus, 1997). O recrutamento do ambiente oceânico, onde as 

tartarugas são predominantemente epipelágicas, para o ambiente nerítico, onde elas são 

primariamente bentônicas, pode envolver um período de transição antes dos indivíduos se 



9 

 

tornarem completamente neríticos (Bolten, 2003). A duração da fase de vida oceânica, bem 

como a faixa etária das populações que ocorrem no sul do Brasil ainda permanecem pouco 

conhecidos (Di-Bernardo et al., 2003; Petitet et al., 2012).  

 

Caretta caretta 

A tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta, é a espécie mais abundante na costa do Rio 

Grande do Sul (Lema & Ferreira, 1990; Pinedo, 1998), com cerca de 54% dos registros de 

encalhes no litoral norte (dados deste estudo). A espécie é considerada em perigo (EN) em 

nível mundial (IUCN, 2012) e vulnerável (VU) no Brasil (Machado et al., 2008). Tartarugas-

cabeçudas podem ser identificadas pela presença de cinco escudos laterais na carapaça, sendo 

o primeiro par em contato com o escudo pré-central, três escudos inframarginais sem poros no 

plastrão e dois pares de escamas pós-orbitais (Márquez, 1990). 

A tartaruga-cabeçuda habita a plataforma continental, baías, lagunas e estuários em 

águas temperadas, subtropicais e tropicais (Dodd, 1988). Esta espécie parece tolerar menores 

temperaturas melhor que as demais tartarugas marinhas, excluindo Dermochelys coriacea, 

que alcança as maiores latitudes (Hendrickson, 1980). Suas maiores concentrações são sobre 

fundos de mares produtivos no lado leste das massas continentais, onde o movimento geral 

das águas é dos trópicos para as regiões frias (Hendrickson, 1980). Em relação aos 

movimentos migratórios, estes parecem ser mais um processo sazonal de deriva pelas 

correntes e retorno, que um movimento direcionado como em Chelonia mydas (Hendrickson, 

1980).  

A espécie atinge 180 kg e pode alcançar a maturidade sexual a partir de 70‒90 cm de 

comprimento retilíneo da carapaça (Dodd, 1988). Após o nascimento, os filhotes têm uma 

existência pelágica-nectônica durante o chamado “ano perdido”, que dura usualmente mais de 

um ano, onde se alimentam de organismos associados com bancos de Sargassum (Márquez, 

1990). Já os adultos e subadultos são encontrados em águas costeiras e realizam migrações 

entre as áreas de alimentação e de reprodução (Dodd, 1988).  

A tartaruga-cabeçuda apresenta hábitos alimentares carnívoros durante toda a vida 

(Márquez, 1990). Sua dieta inclui crustáceos, moluscos, peixes e cnidários (Dodd, 1988), 

podendo variar significativamente ao longo de sua distribuição geográfica (Plotkin et al., 

1993). Durante sua fase costeira é um carnívoro generalista, alimentando-se principalmente de 

invertebrados bentônicos (Preen, 1996) e durante as migrações em mar aberto a espécie 

consome medusas, peixes e outros organismos pelágicos (Márquez, 1990). No litoral norte do 
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Rio Grande do Sul a espécie se alimenta principalmente de crustáceos, ingerindo também 

gastrópodes e peixes (Bugoni et al., 2003; Lenz, 2009). As espécies encontradas nos tratos 

digestivos indicam que, na região, as tartarugas-cabeçudas alimentam-se na zona costeira, em 

fundos arenosos e lodosos em profundidades que podem chegar a 75 metros, ingerindo 

organismos bentônicos e demersais (Lenz, 2009).  

 

Chelonia mydas 

A tartaruga-verde é a segunda espécie mais abundante no litoral norte do Rio Grande 

do Sul, com aproximadamente 35% dos registros de encalhes (dados deste estudo). A espécie 

é considerada em perigo (EN) em nível mundial (IUCN, 2012) e vulnerável (VU) no Brasil 

(Machado et al., 2008). Chelonia mydas é facilmente identificada pela presença de quatro 

escudos laterais na carapaça e apenas um par de escamas pré-frontais, além disto, apresenta a 

cabeça relativamente pequena e obtusa (Márquez, 1990). Já foram registrados espécimes com 

139 cm de comprimento curvilíneo da carapaça e até 235 kg (Márquez, 1990). 

Tartarugas-verdes são animais tipicamente nectônicos e solitários, podendo 

ocasionalmente formar agregações em áreas de alimentação (Márquez, 1990). A espécie 

migra através de mar aberto, mas áreas de alimentação são encontradas em águas rasas e, no 

oeste do Atlântico, áreas de nidificação são conhecidas no Brasil, Caribe e Golfo do México 

(Ehrhardt & Witham, 1992). Sua distribuição é circunglobal, geralmente concentrada entre as 

latitudes 40º N e 40º S (Hirth, 1997). Segundo Hendrickson (1980) a espécie apresenta um 

hábito migratório caracterizado por viagens de longas distâncias entre habitats separados, 

áreas de alimentação e nidificação, entretanto algumas populações residentes permanentes são 

conhecidas em determinadas regiões. 

A espécie apresenta um hábito alimentar distinto das demais tartarugas marinhas, 

sendo a única herbívora (Hendrickson, 1980). Os pequenos juvenis apresentam uma dieta com 

tendência à carnivoria na fase oceânica (Bjorndal, 1985) mudando para a dieta herbívora ao 

recrutarem para habitats neríticos (Bjorndal, 1997). No Rio Grande do Sul os indivíduos 

juvenis apresentam uma dieta onívora, consistindo de matéria vegetal e animal, indicando que 

estão no período de mudança de hábitos alimentares, de carnívoro para herbívoro (Bugoni et 

al., 2003). Resíduos plásticos foram encontrados nos estômagos de mais de 60% das 

tartarugas-verdes analisadas por Bugoni et al. (2001), demonstrando a grande ameaça dos 

resíduos lançados nos oceanos. 
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Estimativa de idade e crescimento através de esqueletocronologia 

O conhecimento das taxas de crescimento naturais e da idade dos indivíduos de uma 

população é fundamental para entender a demografia, avaliar a qualidade do habitat e elaborar 

planos de manejo e medidas conservacionistas adequadas para as espécies ameaçadas de 

extinção (Bjorndal & Bolten, 1988a). Embora as tartarugas marinhas tenham sido mais 

estudadas quando comparadas com outras espécies da fauna marinha, ações de manejo e sua 

avaliação ainda são frequentemente dificultadas pela falta de dados-chave sobre a biologia, 

interações humanas, status das populações e ameaças ambientais (Hamann et al., 2010). 

A taxa de crescimento de um animal e sua variação ao longo da vida são elementos 

importantes no conhecimento da demografia e padrão de história de vida das espécies 

(Bjorndal & Bolten, 1988b). Embora dados de crescimento e idade possam ser adquiridos 

diretamente para muitos organismos, esta facilidade não está disponível para a maioria das 

populações de tartarugas marinhas, devido ao longo período de vida e dificuldade para 

observações diretas (Zug & Glor, 1998). Neste contexto, os numerosos encalhes de tartarugas 

marinhas mortas podem ser convertidos em valorosos espécimes para pesquisa através de 

esqueletocronologia (Zug et al., 1986).  

Esqueletocronologia é uma subdisciplina do vasto campo de estudo chamado 

esclerocronologia, que é a investigação da temporariedade associada a características de 

história de vida através da análise de estruturas duras ou calcificadas nos organismos (Avens 

& Snover, 2013). Grande quantidade de dados tem sido obtida em relação à idade e padrão de 

crescimento de anfíbios e répteis utilizando linhas de crescimento cíclicas em seus ossos 

(Castanet & Smirina, 1990).  

A técnica de esqueletocronologia oferece o potencial para uma rápida e ampla 

caracterização de parâmetros de idade e crescimento de uma população (Avens & Snover, 

2013). Esta técnica assume que (1) uma relação constante e proporcional existe entre o 

crescimento dos ossos e o crescimento somático, e (2) que anéis de crescimento periódicos 

são depositados em intervalo de tempo regular e constante (Chaloupka & Musick, 1997). O 

padrão de deposição anual de marcas de crescimento em tartarugas marinhas tem sido 

validado em vários estudos, através de marcação de indivíduos com tetraciclina (Klinger & 

Musick, 1992; Coles et al., 2001; Snover et al., 2010), marcação e recaptura (Goshe et al., 

2010; Avens et al., 2012) e em indivíduos com idade conhecida (Snover & Hohn, 2004; 

Goshe et al., 2010). A relação proporcional entre crescimento somático e crescimento ósseo 

também já foi validada (Snover et al., 2007; Goshe et al., 2010; Avens et al., 2012). 
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Análises de linhas de crescimento nos ossos têm sido realizadas para diversas espécies 

de tartarugas marinhas em diferentes regiões geográficas, inclusive para Caretta caretta (e.g. 

Snover & Hohn, 2004; Avens & Goshe, 2007; Casale et al., 2011) e Chelonia mydas (e.g. 

Zug et al., 2002; Goshe et al., 2010; Avens et al., 2012). Zug et al. (1986) utilizaram a técnica 

em diversos ossos de Caretta caretta e concluíram que o úmero apresenta as marcas de 

crescimento mais evidentes. Cada marca de crescimento consiste de uma área de coloração 

clara e uma área de coloração escura, a área clara representa um período de rápido 

crescimento, e a escura, crescimento lento ou nulo (Zug et al., 1986). Juntas, uma área clara e 

uma área escura adjacentes, representam um ciclo completo de crescimento, ou seja, um ano 

em tartarugas marinhas (Zug et al., 1986).  

O remodelamento intracortical do osso, juntamente com sua vascularização, é uma das 

dificuldades encontrada na prática da esqueletocronologia em quelônios e crocodilianos, 

podendo destruir marcas de crescimento mais antigas (Castanet & Smirina, 1990). Nas 

tartarugas marinhas há um incremento de tamanho de 18 a 20 vezes desde o nascimento até a 

idade adulta, o que sugere uma maior reorganização estrutural no esqueleto e 

reabsorção/remodelamento são evidentes em todos os ossos (Zug, 1990). Alguns métodos têm 

sido propostos para estimar o número de marcas de crescimento perdidas pelo remodelamento 

ou reabsorção do osso (Klinger & Musick, 1992; Parham & Zug, 1997; Zug et al., 2002; 

Snover et al., 2007).  

Além de prover estimativas de idade, a esqueletocronologia permite a obtenção de 

taxas de crescimento para múltiplos anos, considerando que cada marca de crescimento 

representa um ciclo anual (Goshe et al., 2010). Técnicas de retrocálculo são baseadas no 

conceito de que o padrão espacial das linhas de crescimento é representativo do crescimento 

do animal, e para confirmar isto uma correlação deve ser estabelecida entre dimensões do 

osso e tamanho do corpo (Snover & Rhodin, 2008). As taxas de crescimento de tartarugas 

marinhas podem ser influenciadas por diversos parâmetros ambientais, como disponibilidade 

de alimento e temperatura (Heppell et al., 2003), podendo indicar padrões de uso de habitat e 

migrações dos indivíduos (Casale et al., 2011). 

 

Objetivo Geral 

O objetivo principal do trabalho é estimar a idade das populações de Chelonia mydas e 

Caretta caretta encontradas no litoral norte do Rio Grande do Sul, respondendo as seguintes 

perguntas: Qual é a idade estimada dos indivíduos que encalham no litoral norte do Rio 
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Grande do Sul? Qual é a relação entre número de marcas de crescimento nos ossos e 

comprimento da carapaça? Quais são as taxas de crescimento das espécies no Atlântico sul 

ocidental e qual a variação entre classes de tamanho e idades? 

 

Resumo dos Resultados 

Neste estudo, utilizamos a técnica de esqueletocronologia para avaliar parâmetros 

etários e de crescimento das duas espécies de tartarugas marinhas mais frequentes na costa do 

Rio Grande do Sul. A idade foi inferida com base na contagem de linhas de crescimento no 

úmero e um fator de correção foi utilizado para estimar a idade dos indivíduos que 

apresentaram reabsorção óssea. Taxas de crescimento foram obtidas através do retrocálculo 

de comprimentos anteriores da carapaça para cada linha de crescimento observada. As 

tartarugas-verdes analisadas apresentaram tamanho entre 31 e 62 cm de comprimento 

curvilíneo da carapaça (CCC) e idade entre 2 e 13 anos. As tartarugas-cabeçudas tiveram 

tamanho entre 53 e 101 cm de CCC e idade estimada entre 10 e 29 anos. O recrutamento para 

o ambiente nerítico parece ocorrer a partir de 30 cm e 3 anos nas tartarugas-verdes e 55 cm e 

12 anos nas tartarugas-cabeçudas. As tartarugas-verdes permanecem por poucos anos na costa 

do Rio Grande do Sul, somente até atingirem cerca de 50 cm, enquanto as tartarugas-

cabeçudas permanecem na região até atingirem um tamanho próximo a maturação sexual. O 

crescimento diminui com o aumento da idade e do tamanho.  
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Resumo 

As tartarugas-verdes são animais globalmente ameaçados de extinção e com um ciclo de vida 

complexo, que envolve um desenvolvimento inicial na zona pelágica com posterior 

recrutamento para a zona nerítica com cerca de 25–35 cm de comprimento. No extremo sul 

do Brasil, tartarugas-verdes juvenis são comumente encontradas encalhadas nas praias. A 

idade e crescimento de indivíduos provenientes de encalhes foram acessados através de 

esqueletocronologia. Os indivíduos analisados apresentaram idade variando entre 2 e 13 

anos e tamanho entre 31 e 62 cm de CCC. No sul do Brasil, a espécie parece recrutar para o 

ambiente nerítico com cerca de 30–40 cm de comprimento e 2–7 anos, permanecendo nesta 

região até atingir cerca de 50 cm. As taxas de crescimento foram muito variáveis entre os 

indivíduos, apresentando uma média de 3,7 cm ao ano, mas com uma tendência de declínio 

com o aumento do tamanho e da idade. Este estudo é o primeiro a descrever idade e 

crescimento de tartarugas-verdes no Atlântico sul ocidental e identificar a idade de 

recrutamento de indivíduos juvenis nesta região. 

Palavras-chave: esqueletocronologia, tartarugas marinhas, Atlântico, recrutamento. 

 

Abstract 

Green turtles are threatened worldwide and have a complex life history, that involves an 

initial development on the pelagic zone with posterior recruitment to the neritic zone, about 

25–35 cm length. In the southern Brazil, juvenile green turtles are commonly encountered 

stranded at the coast. The age and growth of individuals stranded was accessed by 
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skeletochronology. The ages ranged from 2 to 13 years and curved carapace length between 

31 and 62 cm. In the southern Brazil, the species appear to recruit to the neritic zone at 30–

40 cm of length and 2–7  years, remaining at this region until reach about 50 cm. Growth 

rates were variable among the individuals, presenting an average of 3.7 cm yr
-1

. Growth rates 

were inversely related to  lenght and age. This study is the first to describe age and growth of 

Chelonia mydas in the South Atlantic and to identify the age of recruitment of juvenils in this 

area. 

Keywords: skeletochronology, sea turtles, Atlantic, recruitment. 

 

INTRODUÇÃO 

A tartaruga-verde, Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), é um animal tipicamente 

nectônico e solitário, podendo ocasionalmente formar agregações em áreas de alimentação 

(Márquez, 1990). Sua distribuição é circunglobal, geralmente concentrada entre as latitudes 

40º N e 40º S (Hirth, 1997). Segundo Bolten (2003), o padrão de história de vida de Chelonia 

mydas é caracterizado por um desenvolvimento inicial na zona oceânica seguido por 

desenvolvimento tardio na zona nerítica. Estima-se que o recrutamento de juvenis para a zona 

nerítica ocorra entre três e nove anos de vida com aproximadamente 25 a 35 cm de 

comprimento da carapaça (Zug &Glor, 1998; Zug et al., 2002; Reich et al., 2007).  

O litoral sul do Brasil não apresenta áreas próprias para a desova de tartarugas 

marinhas, mas é utilizado regularmente por algumas espécies como área de alimentação, pelo 

menos em alguma etapa do seu desenvolvimento (Di-Bernardo et al., 2003). Tartarugas-

verdes juvenis são comumente encontradas encalhadas nas praias do litoral extremo sul do 

Brasil (Bugoni et al., 2001). Chelonia mydas é a segunda espécie mais abundante no litoral 

norte do estado do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 35% dos registros de encalhes 

(dados deste estudo). A causa da morte destes animais parece estar relacionada à ingestão de 

resíduos antropogênicos e interação com a pesca costeira (Bugoni et al., 2001; Grupo de 

Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, dados não publicados). As 

tartarugas-verdes encontradas no sul do Brasil tem origem genética proveniente 

principalmente das ilhas de Trindade (BR), Ascenção (Reino Unido) e Aves (Suriname) 

(Proietti et al., 2012). A espécie é considerada em perigo (EN) em nível mundial (IUCN, 

2012) e vulnerável (VU) no Brasil (Machado et al., 2008).  

A taxa de crescimento de um animal, incluindo sua variação ao longo da vida, é um 

elemento importante no conhecimento da demografia e padrão de história de vida das espécies 
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(Bjorndal & Bolten, 1988). Dados de crescimento e idade podem ser adquiridos diretamente 

para muitos organismos, entretanto esta facilidade não está disponível para a maioria das 

populações de tartarugas marinhas, devido ao longo período de vida e a dificuldade para 

observações diretas (Zug & Glor, 1998). Neste contexto, os numerosos encalhes de tartarugas 

marinhas mortas podem ser convertidos em valorosos espécimes para pesquisa através de 

esqueletocronologia (Zug et al., 1986).  

A técnica de esqueletocronologia oferece o potencial para uma rápida e ampla 

caracterização de parâmetros de idade e crescimento de uma população, através da análise de 

marcas de crescimento nos ossos (Bjorndal et al., 1998; Avens & Snover, 2013). A deposição 

anual de linhas de crescimento em tartarugas-verdes já foi validada através de marcação com 

oxitetraciclina (Snover et al., 2011), marcação e recaptura (Goshe et al., 2010; Avens et al., 

2012) e em indivíduos com idade conhecida (Goshe et al., 2010). A relação positiva entre 

crescimento ósseo e crescimento somático já foi demonstrada em tartarugas-verdes do 

Atlântico norte (Goshe et al., 2010; Avens et al., 2012).  

Além de prover estimativas de idade, a esqueletocronologia permite a obtenção de 

taxas de crescimento para múltiplos anos, considerando que cada marca de crescimento 

representa um ciclo anual (Goshe et al., 2010). Taxas de crescimento de tartarugas-verdes são 

altamente variáveis, tanto entre populações quanto dentro de uma mesma população, podendo 

ser influenciadas por genótipo, sexo, qualidade do habitat, temperatura da água e dieta 

(Bjorndal & Bolten, 1988). Taxas médias de crescimento de tartarugas-verdes no oeste do 

Atlântico têm variado entre 3–5 cm ao ano, seguindo sua entrada em habitats neríticos (Zug & 

Glor, 1998). Avens et al. (2012) afirmam que o alto grau de variabilidade de taxas de 

crescimento indica que grandes tamanhos de amostras são necessários para avaliar padrões de 

crescimento de tartarugas-verdes.  

Diversos estudos utilizando esqueletocronologia para estimativa de idade ou taxas de 

crescimento de tartarugas-verdes já foram realizados no Atlântico norte (Bjorndal et al., 1998; 

Zug & Glor, 1998; Goshe et al., 2010; Avens et al., 2012) e no Pacífico (Zug et al., 2002). No 

Brasil, Torezani et al. (2010) investigaram o crescimento de tartarugas-verdes juvenis em uma 

área de descarga de efluentes industriais no litoral sudeste através de marcação e recaptura. 

Não há outros estudos publicados sobre taxas de crescimento ou idade de tartarugas-verdes no 

Atlântico sul.  

Sabe-se que as taxas de crescimento de Chelonia mydas diferem entre as populações 

do Atlântico norte e do Pacífico, sendo maiores nas populações do Atlântico (Bjorndal et al., 
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2000). Outro aspecto variável entre populações de tartarugas-verdes é a idade e tamanho de 

recrutamento dos juvenis para o ambiente nerítico, que parece ocorrer mais cedo nas 

tartarugas do Atlântico (Zug & Glor, 1998; Zug et al., 2002; Reich et al., 2007). Entretanto, 

estes aspectos são totalmente desconhecidos para as populações do Atlântico sul. Sendo 

assim, é fundamental conhecer a faixa etária das populações, taxas de crescimento e idade de 

recrutamento das tartarugas-verdes no Atlântico sul, visando o melhor entendimento da 

biologia da espécie e variações inter-populacionais. 

Neste estudo, apresentamos a caracterização de faixa etária e taxas de crescimento da 

população de Chelonia mydas encontrada no litoral norte do Rio Grande do Sul, composta por 

indivíduos juvenis. Além disto, são apresentadas as primeiras informações sobre idade e 

tamanho de recrutamento de tartarugas juvenis para o ambiente nerítico no Atlântico sul. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo compreende o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, em um 

trecho abrangendo 270 km de praias entre a barra da Lagoa do Peixe, em Mostardas (31º22‟ 

S, 51º02‟ W), e a barra do Rio Mampituba, em Torres (29º19‟ S, 49º 43‟ W) (Figura 1). O 

litoral do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 620 km de costa (29º 19' S, 49º 43' W - 

33º 45' S, 53º 23' W), está sob influência da Convergência Subtropical do Atlântico Sul, que 

torna a região uma área de alta produção biológica na zona entre a planície costeira e o talude 

(Seeliger & Odebrecht, 1998). 
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Fig. 1. Panorama geral da região de estudo, destacando as principais correntes atuando na 

zona oceânica e isóbata de 50 m. As coletas dos úmeros de tartarugas-verdes (Chelonia 

mydas) foram realizadas no litoral sul do Brasil entre 31º22‟ S, 51º02‟ W e 29º19‟ S, 49º43‟ 

W.  

 

Coleta das amostras 

As amostras são provenientes de um trabalho de parceria entre a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio 

Grande do Sul (GEMARS). Entre 1994 e 2010, os 270 km de praias do litoral norte do Rio 

Grande do Sul foram percorridos aproximadamente 67 vezes, totalizando cerca de 19.320 km 

percorridos. As tartarugas marinhas encontradas encalhadas mortas foram identificadas, 

medidas (comprimento e largura curvilíneos da carapaça - respectivamente CCC e LCC, 

segundo Bolten, 1999) e necropsiadas in situ, sendo o úmero dissecado e coletado.   

Entre 1994 e 2010 foram registradas 540 tartarugas marinhas, pertencentes às cinco 

espécies que ocorrem no Brasil, sendo 35% (n = 188) exemplares de Chelonia mydas. Nem 

todos os animais apresentaram condições adequadas para coleta dos úmeros devido ao 

avançado estado de decomposição e perda de membros. Dos 188 espécimes de Chelonia 
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mydas registrados, 74 tiveram os úmeros coletados e foram submetidos à técnica de 

esqueletocronologia neste estudo. 

Os úmeros coletados foram macerados em água para remoção dos tecidos moles, secos 

e estocados em coleção. Previamente ao corte e à preparação histológica, os úmeros foram 

medidos de acordo com Zug et al. (1986), sendo tomadas 12 medidas para cada úmero 

utilizando paquímetro com precisão de 0,02 mm (Apêndice). A realização destas medidas é 

importante para permitir a análise da correlação entre tamanho do corpo e tamanho do úmero. 

Valores de CCC e diâmetros são apresentados ao longo do texto através da média ± desvio 

padrão. 

 

Esqueletocronologia 

A preparação das amostras para a análise das marcas de crescimento baseou-se na 

metodologia empregada por Snover & Hohn (2004). Inicialmente foi retirada uma seção 

transversal de 3‒5 mm do úmero na porção distal à crista deltapeitoral (Figura 1 do 

Apêndice), através da utilização de uma serra de arco manual. Cada seção foi descalcificada 

em uma solução comercial descalcificante (RDO, Apex Engineering Products Corporation) 

por 6 a 12 horas. Após a descalcificação, as seções foram mantidas em água durante uma 

noite e cortadas em criostato (Leica CM 1850) com espessura de 25 µm a aproximadamente   

-12ºC. Os cortes foram corados com hematoxilina de Ehrlich preparada com água destilada 

(1:1) e montados em lâminas com glicerina 100%.  

Para obtenção de um material duradouro e medidas digitais mais precisas utilizou-se a 

metodologia baseada em Goshe et al. (2010). Cada seção foi fotografada (câmera Leica DFC 

290HD, software Leica Application Suite (LAS) versão 3.4.1) em porções sequenciais em 

microscópio (Leica DM750) ou estereomicroscópio (Leica S6D) com aumento igual ou 

superior a 20X. Estas fotografias sequenciais foram montadas utilizando o software Adobe 

Photoshop (Adobe Systems Incorporated, San Jose, California, USA) de forma a obter-se 

mosaicos de alta resolução (Figura 2). A identificação, contagem e medidas das linhas de 

crescimento foram realizadas nestes mosaicos. 

Cada seção foi analisada independentemente por dois leitores (AJL e LA) e as leituras 

comparadas a fim de obter-se um consenso sobre a posição e o número de linhas de 

crescimento. Após a obtenção do consenso, o diâmetro maior de cada linha de crescimento, 

assim como da seção inteira, foi medido através do software ImageJ 1.46 (Research Services 

Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland). As linhas de crescimento 
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foram numeradas sequencialmente do centro para a periferia da seção do úmero (Figura 2). O 

diâmetro de cada linha de crescimento representa o diâmetro do úmero do indivíduo para a 

idade corresponde ao número da linha. A interpretação das linhas de crescimento foi feita de 

acordo com Castanet & Smirina (1990) e Snover & Hohn (2004). Cada linha de crescimento 

foi rastreada ao longo de toda circunferência do osso para ser validada.  

 

 

Fig. 2. Mosaico montado a partir de fotografias sequenciais de uma seção de úmero de 

Chelonia mydas. Linhas de crescimento estão marcadas com linhas pretas com sua respectiva 

numeração, linha 1 representa o annulus. A medida do diâmetro de cada linha de crescimento 

foi realizada paralela ao eixo maior entre as duas marcas correspondentes às extremidades da 

mesma linha (por exemplo, 1 – 1). Barra = 1 mm. 

 

Estimativa de idade 

Em tartarugas marinhas, as linhas de crescimento são depositadas concentricamente, 

sendo as linhas mais antigas visualizadas próximo à região medular e as linhas mais recentes 

próximas à periferia do osso (Zug et al., 1986).  Em seções descalcificadas e coradas, marcas 

de crescimento ósseo aparecem como zonas largas com coloração clara seguidas por linhas de 

crescimento escuras (Goshe et al., 2010). 

Snover & Hohn (2004) registraram a deposição de um annulus pobremente definido 

no primeiro ano de vida de Lepidochelys kempii Garman, 1880 e linhas de crescimento bem 

definidas começando no final do segundo ano e nos anos subsequentes. Assume-se que em 
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Chelonia mydas ocorra o mesmo padrão (Goshe et al., 2010). Logo, para as tartarugas que 

retinham o annulus, a idade é igual ao número de linhas de crescimento registrado.  

Na periferia da cavidade medular, a reabsorção pode remover completamente algumas 

marcas de crescimento depositadas nos primeiros anos de vida, levando à subestimação da 

idade individual (Castanet & Smirina, 1990). A ausência do annulus indica que houve 

reabsorção, sendo necessário realizar a estimativa das linhas perdidas.  Para isto, tartarugas 

que retinham o annulus foram usadas para desenvolver um fator de correção que permite a 

estimativa do número de linhas perdidas nas tartarugas que apresentaram reabsorção (Goshe 

et al., 2010). O diâmetro maior de cada linha de crescimento foi plotado contra o respectivo 

número da linha e modelos de regressão foram testados para determinar a relação que melhor 

descreve os dados, conforme Goshe et al. (2010). O melhor modelo foi escolhido com base 

nos valores de r². Para estimativa do número de linhas perdidas, o diâmetro da linha de 

crescimento na fórmula do modelo foi substituída pelo diâmetro da linha de crescimento mais 

interna das tartarugas que apresentaram reabsorção. O número de linhas reabsorvidas foi 

adicionado ao número de linhas registradas para obtenção da idade do indivíduo. 

 

Retrocálculo e taxas de crescimento 

O espaçamento entre marcas de crescimento sucessivas não é constante ao longo da 

vida, mas revela a variação de crescimento do osso e do corpo e é um registro das curvas de 

crescimento individuais ao longo do tempo (Castanet & Smirina, 1990). Já foi comprovado 

através da técnica de marcação e recaptura em tartarugas-cabeçudas e tartarugas-verdes que o 

diâmetro das linhas de crescimento pode ser convertido em medidas de comprimento de 

carapaça, representando o tamanho da tartaruga no período de deposição de determinada linha 

de crescimento (Snover et al., 2007; Goshe et al., 2010; Avens et al., 2012).  

Para possibilitar a predição do comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) a partir dos 

diâmetros das linhas de crescimento, a relação entre CCC e diâmetro da seção do úmero foi 

modelada utilizando a seguinte equação não-linear, conforme Snover et al. (2007).  

CCC = CCCf + b (D – Df) 
c  

                                                       (1) 

Onde: CCC = comprimento curvilíneo da carapaça do indivíduo; CCCf = comprimento 

curvilíneo da carapaça de filhotes recém-nascidos; D = diâmetro da seção do úmero; Df = 

diâmetro da seção de úmero de filhotes recém-nascidos; b = coeficiente angular; c = 

coeficiente de proporcionalidade. 



25 

 

Valores de CCCf e Df foram obtidos de tartarugas-verdes do Atlântico Norte, visto que 

não há dados disponíveis para as populações do Brasil [CCCf = 6,2 cm (NOAA Beaufort 

Laboratory, dados não publicados); Df = 2,47 mm (Goshe et al., 2010)]. 

Após a aplicação da equação (1), obtêm-se os valores de b e c e é possível aplicar o 

modelo de retrocálculo abaixo para estimar o CCC do indivíduo em cada linha de 

crescimento, ou seja, em cada ano de vida. Este modelo é conhecido como BPH (Body 

Proporcional Hypotesis) e foi desenvolvido por Francis (1990) e adaptado para a utilização 

em tartarugas marinhas por Snover et al. (2007). 

CCCest = [f(Dlinha)]*[CCCfinal]*[f(Dfinal)]                                     (2) 

Onde: CCCest = comprimento curvilíneo da carapaça estimado; f(Dlinha) é a equação 

(1) aplicada para o diâmetro da linha de crescimento em questão; CCCfinal = CCC da tartaruga 

no momento da morte; f(Dfinal) = equação (1) aplicada para o diâmetro do úmero no momento 

da morte. 

Após obter-se o CCC estimado do indivíduo para cada linha de crescimento, foi 

possível calcular as taxas anuais de crescimento através da diferença entre pares adjacentes de 

CCCs estimados (Avens et al., 2012). Os valores de crescimento individuais foram agrupados 

de acordo com o CCC estimado em categorias de 10 cm e calculadas as taxas de crescimento 

médias para cada faixa de tamanho. Para fins de comparação com outras publicações que 

utilizam o comprimento retilíneo da carapaça (CRC), foi realizada a conversão do CCC para 

CRC através da equação abaixo, obtida para tartarugas-verdes do Atlântico nos Estados 

Unidos (NOAA Beaufort Laboratory, dados não publicados). 

CCC = 1,064 * CRC – 0,4579 (r² = 0,99)                                   (3) 

 

RESULTADOS 

Estimativa de Idade 

As tartarugas-verdes encalhadas no litoral norte do Rio Grande do Sul entre 1994 e 

2010 apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça variando entre 29 e 74,5 cm (média = 

39,2 ± 5,7). Análises das carcaças indicam que a causa da morte de muitos animais está 

relacionada à ingestão de resíduos antropogênicos e à interação com a pesca costeira.  

Um total de 74 tartarugas-verdes tiveram os úmeros submetidos à análise. Estes 

animais apresentaram CCC variando entre 30,6 e 62 cm (média = 41 ± 5,8), sendo uma 

amostra representativa da população registrada na área. Entretanto, somente 52 indivíduos 

tiveram a idade estimada, 22 seções de úmeros foram conservativamente descartadas devido a 
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problemas durante o processamento ou dificuldade para identificação das linhas de 

crescimento.  

Os indivíduos analisados tiveram idade estimada entre 2 e 13 anos (média = 5) (Figura 

3). Verificou-se que há uma relação linear entre comprimento da carapaça e idade (r² = 0,47; p 

< 0,0001; Figura 4). Entre os 52 úmeros analisados, 42 retinham o annulus, marca difusa que 

representa o final do primeiro ano de crescimento. Estes indivíduos retinham entre 2 e 8 

linhas de crescimento e apresentaram CCC variando entre 30,6 e 57,3 cm. Nestes indivíduos o 

número de linhas de crescimento é igual à idade do animal. A relação entre diâmetro da linha 

de crescimento e número da linha para as tartarugas que retinham o annulus (Figura 5) foi 

melhor caracterizada pela seguinte equação de potência: 

diâmetro da linha = 8,4972 * (número da linha)
0,3757

                 (4)
 

(r² = 0,77; n = 173 linhas de crescimento) 

Através desta equação foi possível estimar o número de linhas de crescimento perdidas 

devido à reabsorção do osso nos indivíduos que não retinham o annulus, por meio da 

substituição do diâmetro da linha mais interna mensurável. Os indivíduos que não retinham o 

annulus tiveram idades estimadas entre 7 e 13 anos e o CCC variou entre 38 e 62 cm (média = 

48,1).  

 

 

Fig. 3. Distribuição de idade das tartarugas-verdes (Chelonia mydas) analisadas através de 

esqueletocronologia provenientes do litoral sul do Brasil. 
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Fig. 4. Relação entre comprimento curvilíneo da carapaça e idade estimada para as tartarugas-

verdes (Chelonia mydas) do litoral sul do Brasil (r² = 0,47; p < 0,0001).  

 

 

Fig. 5. Relação entre diâmetro e número da linha de crescimento para as tartarugas-verdes 

(Chelonia mydas) que retinham o annulus no litoral sul do Brasil (r²  = 0,77; n = 173). 

 

Retrocálculo e taxas de crescimento 

Verificou-se uma alta correlação entre tamanho da carapaça (CCC) e tamanho do 

úmero (comprimento máximo, r = 0,95; comprimento longitudinal, r = 0,95; comprimento 

proximal; r = 0,93; p < 0,001; medidas do úmero conforme Apêndice), em todos os casos a 
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relação foi linear. CCC e diâmetro do úmero também foram altamente correlacionados (r = 

0,9; p < 0,0001; Figura 6). 

 

 

Fig. 6. Relação entre comprimento curvilíneo da carapaça e diâmetro do úmero para 

tartarugas-verdes (Chelonia mydas) do sul do Brasil (r = 0,9; p < 0,0001).  

 

A partir dos diâmetros das linhas de crescimento foi realizado o retrocálculo e 

estimado o CCC da tartaruga para cada linha de crescimento, ou seja, para cada ano de vida. 

Após aplicação do modelo da equação (1) para 70 pares de CCCs e diâmetros, obteve-se os 

valores dos parâmetros b e c (3,012 e 0,922, respectivamente). A partir daí, foi realizado o 

retrocálculo do CCC para o diâmetro de cada linha de crescimento através da equação (2). O 

diâmetro do annulus, nos indivíduos que retinham esta marca, variou entre 6,47 e 10,83 mm 

(média = 8,57 ± 1,14). O retrocálculo do CCC para o diâmetro do annulus apresentou média 

de 22,2 cm (± 2,73 cm), indicando o tamanho alcançado pelos indivíduos no primeiro ano de 

vida.  

As taxas de crescimento foram calculadas para 45 tartarugas através de 158 

incrementos de crescimento e agrupadas por classe de tamanho (Tabela 1). Não foi possível 

calcular taxas de crescimento para todos os indivíduos, pois são necessários pelo menos dois 

comprimentos de carapaça estimados adjacentes para calcular uma taxa anual, o que não 

estava disponível para todas as tartarugas. A taxa média de crescimento de toda a amostra 

analisada foi 3,7 cm de CRC ano
-1

. Embora apresente grande variação individual, a taxa de 

crescimento foi negativamente correlacionada com o CCC (r = -0,29; p = 0,0002; Figura 7) e 
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a idade (r = -0,48; p < 0,0001; Figura 8), indicando uma tendência de declínio das taxas com o 

aumento do tamanho e idade.   

 

Tabela 1. Taxas de crescimento por classe de tamanho obtidas através de retrocálculo do 

CCC a partir de diâmetros do úmero (n = 158 intervalos de crescimento) para 45 tartarugas-

verdes (Chelonia mydas) provenientes do litoral sul do Brasil. 

Classe de 

tamanho (CCC 

cm) n 

Taxa de 

crescimento média 

(cm ano
-1

) 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

20-29,9 37 4,43 2,22 0,84 11,24 

30-39,9 84 3,93 2,56 0,007 10,67 

40-49,9 34 2,82 1,72 0,45 7,65 

50-59,9 3 3,03 1,8 1,5 5,02 

      CCC, comprimento curvilíneo da carapaça; n, tamanho amostral. 

 

 

Fig. 7. Relação entre taxa de crescimento (cm ano
-1

) e comprimento curvilíneo da carapaça 

para comprimentos retrocalculados a partir dos diâmetros das linhas de crescimento para 

tartarugas-verdes (Chelonia mydas) do litoral sul do Brasil (r = -0,29; p = 0,0002; n = 158). 
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Fig. 8. Relação entre taxa de crescimento (cm ano
-1

) e idade estimada obtida através de 

retrocálculo dos comprimentos da carapaça a partir dos diâmetros das linhas de crescimento 

para tartarugas-verdes (Chelonia mydas) do litoral sul do Brasil (r = -0,48; p < 0,0001; n = 

158).  

 

DISCUSSÃO 

Estimativa de idade 

Este estudo apresenta os primeiros dados baseados em esqueletocronologia sobre 

idade e crescimento de tartarugas-verdes no Atlântico sul ocidental. Podemos observar que 

81% das tartarugas-verdes analisadas apresentaram o annulus, uma marca de crescimento 

difusa que representa o fim do primeiro ano de crescimento (Snover & Hohn, 2004). Nestes 

indivíduos, a idade é igual ao número de linhas de crescimento registradas, o que garante uma 

alta confiabilidade aos resultados obtidos e permitiu o desenvolvimento de um fator de 

correção robusto para estimar a idade dos indivíduos que apresentaram reabsorção. A equação 

de potência que melhor descreveu a relação entre número e diâmetro da linha de crescimento 

é semelhante à encontrada para as tartarugas-verdes da costa leste dos Estados Unidos por 

Goshe et al. (2010).  

Baseando-se no tamanho de fêmeas maduras que desovam na Ilha de Trindade (90–

143,5 cm de CCC), a mais importante área de desova da espécie no Brasil (Almeida et al., 

2011), conclui-se que todos os indivíduos registrados no Rio Grande do Sul são juvenis. As 

tartarugas-verdes analisadas apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça variando entre 

30,6 e 62 cm e idade estimada entre 2 e 13 anos. A maior parte dos indivíduos (77%) está 



31 

 

entre 3 e 7 anos (Figura 3), faixa etária que melhor representa a população de tartarugas-

verdes encontrada no Rio Grande do Sul.  

Após o nascimento, todas as tartarugas movem-se imediatamente para o mar e 

permanecem no ambiente pelágico por um período variável de alguns anos, quando recrutam 

ativamente para habitats de desenvolvimento neríticos em zonas temperadas ou tropicais 

(Musick & Limpus, 1997). Pouco ainda é conhecido sobre o estágio de vida pelágico, 

tradicionalmente chamado “ano perdido”, para a maioria das espécies de tartarugas marinhas 

(Bolten, 2003). Podemos inferir que as menores tartarugas-verdes encontradas no sul do 

Brasil estão em um estágio de recrutamento do ambiente pelágico para o ambiente nerítico, o 

que parece ocorrer entre 2 e 7 anos ao atingirem cerca de 30–40 cm de comprimento. Os 

dados indicam que no Atlântico sul o “ano perdido” tem uma duração de no mínimo dois anos 

para as tartarugas-verdes. A idade de recrutamento identificada neste estudo não difere de 

outras áreas do Atlântico estudadas na Flórida central (3–6 anos, Zug & Glor, 1998), Bahamas 

(3–5 anos, Reich et al., 2007) e costa leste dos Estados Unidos (1–7 anos, Goshe et al., 2010).  

Contudo, no Pacífico, as tartarugas-verdes parecem recrutar um pouco mais tarde para o 

ambiente nerítico, aos 6–9 anos e com um tamanho maior que as tartarugas do Atlântico (35–

37 cm, Zug et al., 2002).  

Bugoni et al. (2003) analisaram a dieta de tartarugas-verdes encalhadas na costa do 

Rio Grande do Sul com tamanho variando entre 28 e 50 cm de CCC e concluíram que os 

indivíduos apresentam uma dieta onívora, provavelmente em transição entre a dieta carnívora 

dos pequenos juvenis e herbívora dos adultos. Estes dados corroboram a hipótese de que os 

indivíduos encontrados no sul do Brasil estão na fase de recrutamento, realizando uma 

transição tanto de habitat quanto de dieta.  

O menor tamanho de recrutamento no sul do Brasil parece ser um pouco maior que os 

tamanhos identificados no Atlântico norte, a partir de 19 cm de CRC (Goshe et al., 2010). É 

importante ressaltar que as medidas de tamanho utilizadas em outras regiões são relativas ao 

comprimento retilíneo da carapaça, mas mesmo após converter o CCC para CRC, esta 

variação é mantida (por exemplo, 30,6 cm de CCC = 29,2 cm de CRC). Embora o 

recrutamento no Atlântico norte possa ocorrer a partir de 19 cm de comprimento, a maioria 

dos indivíduos retorna às águas costeiras com mais de 30 cm de comprimento (Zug & Glor, 

1998), o que coincide com o tamanho encontrado no sul do Brasil. 

Observamos que os indivíduos registrados na costa do Rio Grande do Sul apresentam 

uma estreita faixa de tamanho, com 94% variando entre 29 e 50 cm CCC, o que indica que 
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esta área é um habitat de desenvolvimento temporário, utilizado principalmente pelas 

tartarugas-verdes na faixa etária entre 3 e 7 anos.  Podemos hipotetizar que as tartarugas-

verdes juvenis após recrutarem para o ambiente nerítico permanecem por pouco tempo nesta 

área, migrando para outras áreas de desenvolvimento mais ao norte do Brasil ao atingirem 

cerca de 50 cm. Sabe-se que tartarugas-verdes podem mover-se ao longo de uma série de 

habitats de desenvolvimento e alimentação ao longo do seu crescimento (Hirth, 1997), o que 

parece ocorrer no litoral do Brasil. Ao longo da costa brasileira existem registros de 

indivíduos juvenis em áreas de alimentação com um intervalo de tamanho mais amplo do que 

o registrado aqui (estado da Paraíba: CCC médio = 56,5 cm, variando entre 26 cm até adultos, 

Mascarenhas et al., 2005; Fernando de Noronha: média 49,4 cm, variando entre 32,5 e 60 cm, 

Bellini & Sanches, 1996; estado de São Paulo: média 40,6 cm, variando entre 27 e 96 cm, 

Gallo et al., 2006). Estes dados mostram que áreas de alimentação na região sudeste e 

nordeste são ocupadas por indivíduos maiores que os encontrados na região sul do Brasil. 

Estudos de telemetria poderiam verificar se os pequenos juvenis da costa sul do Brasil 

migram para estas áreas ao norte ao atingir cerca de 50 cm. 

 

Crescimento 

A forte associação encontrada entre CCC e diversas medidas do úmero (r ≥ 0,9; p < 

0,001) confirma a relação positiva entre crescimento somático e crescimento do osso e dá 

respaldo para o subsequente retrocálculo de comprimentos de carapaça utilizando diâmetros 

sequenciais de linhas de crescimento. A partir dos diâmetros das linhas de crescimento foi 

possível retrocalcular o CCC da tartaruga para cada ano de vida, permitindo a avaliação do 

crescimento dos indivíduos.   

O tamanho alcançado pelos indivíduos no primeiro ano de vida, inferido através de 

retrocálculo (22,2 cm ± 2,7 cm), mostra um crescimento acelerado dos indivíduos neste 

período, mas deve ser interpretado com cuidado considerando que o cálculo incluiu tamanhos 

de recém-nascidos do Atlântico norte. Informações sobre o tamanho de tartarugas-verdes 

nascidas no Brasil seriam importantes para um retrocálculo mais preciso. Estudos com 

tartarugas-verdes em cativeiro demonstram que indivíduos com 8 meses podem alcançar 23,3 

cm de CCC (n = 25) (Wood & Wood, 1993). Sabe-se que as taxas de crescimento em 

cativeiro são maiores que as taxas na natureza (Zug & Glor, 1998), mas isto demonstra que a 

espécie tem capacidade para crescer até um tamanho maior que 20 cm antes de completar um 

ano, o que de certa forma corrobora o retrocálculo realizado.  
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Entre as taxas de crescimento já registradas para a categoria 20–29 cm (Tabela 2), as 

do sul do Brasil estão entre as maiores (4,3 cm ano
-1

). Boulon & Frazer (1990) registraram 

uma taxa de crescimento para esta classe de tamanho de 6,9 cm ano
-1

, mas com um tamanho 

amostral bem menor que o analisado aqui (n = 4). Esta faixa de tamanho no Rio Grande do 

Sul é representada por indivíduos que ainda estão na fase oceânica ou iniciando o 

recrutamento para o ambiente nerítico, indicando que eles ainda apresentam uma dieta 

carnívora, o que poderia justificar as maiores taxas de crescimento. A zona oceânica no sul do 

Brasil apresenta uma alta produtividade biológica devido às interações entre a corrente do 

Brasil oligotrófica, a corrente das Malvinas com águas ricas em nutrientes e a descarga 

continental (Seeliger & Odebrecht, 1998), o que pode favorecer o crescimento dos juvenis 

neste estágio de vida. Além disto, sabe-se que predação é a fonte primária de mortalidade de 

tartarugas de pequeno tamanho no ambiente pelágico, o que leva a um maior investimento em 

crescimento somático para atingir tamanhos seguros o mais rápido possível (Snover et al., 

2007), o que poderia justificar maiores taxas de crescimento nesta fase e também o tamanho 

alcançado pelos indivíduos no primeiro ano de vida (22,2 cm). 

 

Tabela 2. Comparação de taxas de crescimento de tartarugas-verdes (Chelonia mydas) no 

Atlântico.  

 Taxa média de crescimento cm ano
-1 

(n)  

Classe de tamanho (cm CRC) 20 – 29,9 30 – 39,9 40 – 49,9 50 – 59,9 

Sul do Brasil (este estudo)
a
 4,3 (45) 3,5 (87) 2,5 (25) 4,7 (1) 

Bahamas (Bjorndal & Bolten, 1988)
b
 - 8,8 (10) 4,9 (40) 3,1 (67) 

Ilhas Virgens (Boulon & Frazer, 1990)
 b
 6,9 (4) 5 (26) 4,7 (12) 3,5 (5) 

Golfo do México (Avens et al., 2012)
 a
 3,1 (145) 3,5 (207) 4 (158) 3,7 (89) 

Flórida (Zug & Glor, 1998)
a
 3,1 (23) 4,4 (70) 4,8 (68) 5,3 (40) 

Flórida (Kubis et al., 2009) 
b
 1,8 (50) 2,3 (168) 1,6 (44) - 

Flórida (Kubis et al., 2009)
 b
 1,2 (16) 2,1 (119) 2,5 (112) 2,6 (35) 

Costa leste EUA (Goshe et al., 2010)
 a
 3 (118) 2,1 (93) 2,5 (54) 2,7 (34) 

CRC, comprimento retilíneo da carapaça; n, tamanho amostral. Taxas de crescimento obtidas 

através de esqueletocronologia (a) ou marcação e recaptura (b). Incluídas somente as classes 

de tamanho analisadas neste estudo. 

 

Tartarugas-verdes no oeste Atlântico comumente apresentam taxas médias de 

crescimento de 3–5 cm ano
-1

 seguindo sua entrada em habitats neríticos (Zug & Glor, 1998). 

Já no Pacífico, as taxas de crescimento parecem ser bem menores (1,7 cm de CCC ano
-1

 na 

Grande Barreira de Corais, Limpus & Chaloupka, 1997). As taxas de crescimento registradas 
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neste estudo estão dentro do padrão geral do oeste do Atlântico (3,7 cm ano
-1

). Embora a taxa 

de crescimento tenha apresentado grande variação individual, o que é evidenciado pelos altos 

desvios padrões, foi possível observar um padrão de crescimento considerando as classes de 

tamanho e a idade (Figuras 7 e 8, Tabelas 1 e 3). A análise de correlação demonstrou que há 

uma redução da taxa de crescimento com o aumento do tamanho (r = -0,29) e idade (r = -

0,48).  

Diversas populações de tartarugas-verdes no Atlântico e no Pacífico apresentam um 

padrão de crescimento somático não-monotônico, com um aumento nas taxas em torno de 50–

70 cm e posterior declínio (e.g. Limpus & Chaloupka, 1997; Balazs & Chaloupka, 2004; 

Kubis et al., 2009; Avens et al., 2012). Neste estudo não avaliamos classes de tamanho 

maiores que 60 cm e a categoria 50–59 cm apresentou um pequeno tamanho amostral, sendo 

assim podemos apenas fazer inferências sobre a faixa de tamanho melhor amostrada (20–49 

cm) que parece exibir um declínio monotônico no crescimento. A tendência de declínio 

monotônico da taxa de crescimento com aumento do tamanho também foi observada nas 

Bahamas (Bjorndal & Bolten, 1988; Bjorndal et al., 2000), Ilhas Virgens (Boulon & Frazer, 

1990) e Havaí (Zug et al., 2002). Um possível efeito densidade-dependente poderia estar 

relacionado a estas diferenças no padrão de crescimento, mas estudos comparativos ainda são 

necessários para elucidar esta questão (Bjorndal et al., 2000).   

No Brasil há apenas um estudo que apresenta taxa de crescimento de tartarugas-

verdes, Torezani et al. (2009) analisou o crescimento de juvenis com CCC variando entre 27 e 

47 cm através de marcação e recaptura. A taxa de crescimento para os indivíduos 

considerados com boa condição de saúde (n = 60) foi de 3,11 cm ano
-1

 pelo método de 

variação anual e 2,91 cm ano
-1

 pelo método loess. O estudo foi realizado em uma área de 

agregação de tartarugas-verdes em um canal de descarga de efluentes de uma siderúrgica, no 

sudeste do Brasil. Embora comparações devam ser realizadas com cuidado devido à condição 

ecológica especial do local de estudo, podemos fazer um paralelo desta taxa de crescimento 

com as taxas registradas nas categorias 30–40 e 40–50 cm no sul do Brasil (3,93 e 2,82 cm de 

CCC ano
-1

, resultando em uma taxa média de 3,37 cm ano
-1

), verificando que as taxas são 

semelhantes. 

Poucos estudos apresentam as taxas de crescimento relacionadas à idade dos 

indivíduos. Zug & Glor (1998) apresentam uma tabela com as taxas de crescimento por idade 

que mostra um aumento das taxas do 3º ao 6º ano, relativa constância entre 7 e 10 anos de 

idade e declínio a partir daí. Avens et al. (2012) apresentam graficamente a relação entre taxas 
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de crescimento e idade e podemos notar uma tendência de aumento das taxas até os 11 anos, 

com posterior declínio. Estes dois estudos identificaram um padrão de crescimento não-

monotônico, como citado acima em relação ao tamanho. O padrão encontrado no Rio Grande 

do Sul se diferencia destes estudos, observamos um declínio das taxas de crescimento entre 2 

e 9 anos, com um pequeno aumento entre 10 e 12 anos (Tabela 3). Entretanto, como a faixa 

etária entre 10 e 13 anos é representada por um pequeno número de taxas de crescimento 

(5%), estas taxas podem não ser representativas das taxas da população. Acreditamos que o 

mesmo padrão de declínio monotônico verificado em relação ao tamanho ocorra em relação a 

idade, um maior tamanho amostral da faixa etária acima de 10 anos poderia esclarecer esta 

situação. 

 

Tabela 3. Taxas de crescimento por idade obtidas através de retrocálculo do CCC a partir de 

diâmetros do úmero (n = 158 intervalos de crescimento) para 45 tartarugas-verdes (Chelonia 

mydas) provenientes do litoral sul do Brasil. 

Idade estimada n 

Taxa de 

crescimento média 

(cm ano
-1

) 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

2 33 5,76 2,17 2,17 11,24 

3 34 4,54 2,25 0,84 9,74 

4 28 3,64 2,29 0,06 7,65 

5 19 2,72 1,74 0,08 5,85 

6 14 2,89 1,45 0,45 5,02 

7 10 2,17 2,10 0,10 6,63 

8 6 1,70 0,90 0,47 3,24 

9 6 1,23 0,71 0,10 2,23 

10 3 2,60 0,70 1,86 3,26 

11 2 2,59 0,0001 2,58 2,6 

12 2 3,21 2,55 1,41 5,02 

13 1 1,89 - - - 

      n, tamanho amostral. 

 

Um aspecto notável em relação ao crescimento de tartarugas marinhas é a grande 

variabilidade entre indivíduos dentro de classes de idade e tamanho, o que é influenciado por 

numerosos fatores bióticos e abióticos (Zug & Glor, 1998). Dimorfismo sexual é um fator que 

poderia influenciar as taxas de crescimento, mas considerando que somente indivíduos 

juvenis foram analisados neste estudo, é pouco provável que este seja um fator importante. 

Bolten et al. (1992) e Avens et al. (2012) não encontraram variação sexual em relação às 

taxas de crescimento, já Limpus & Chaloupka (1997) registraram variação somente em 
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indivíduos maiores que 60 cm. Seleção de habitat pode ser outro fator responsável por parte 

da variação não explicada em estudos de crescimento (Bjorndal et al., 2000). Este aspecto 

também não foi avaliado neste trabalho. Estudos de telemetria poderiam identificar as áreas 

ocupadas pelos indivíduos e esclarecer aspectos ligados ao crescimento, alimentação e 

recrutamento das tartarugas-verdes na área de estudo. Sabe-se ainda que em um estoque 

genético misto, como é o caso das populações em áreas de alimentação no sul do Brasil 

(Proietti et al., 2012), tartarugas-verdes imaturas com o mesmo tamanho ou idade podem 

crescer a diferentes taxas, mesmo compartilhando a mesma área de forrageio (Bjorndal et al., 

2000). Além disto, as amostras são provenientes de diferentes anos e o esforço amostral não 

foi o mesmo durante todo o período de estudo (1994–2010), o que pode incluir um fator de 

variação temporal relacionado a fatores climáticos e ambientais. 

Variações nas taxas de crescimento também podem estar relacionadas a diferenças na 

disponibilidade de alimento entre áreas de forrageamento, o que já foi verificado por Bjorndal 

et al. (2000) e Kubis et al. (2009). Após o recrutamento para a zona nerítica, a espécie passa a 

exibir uma dieta herbívora, alimentando-se principalmente de macroalgas e monocotiledôneas 

marinhas (Bjorndal, 1997). Áreas como a costa da Flórida, o Caribe e as Bahamas oferecem 

uma variedade de recursos alimentares herbívoros para as tartarugas após o seu recrutamento 

(Bolten et al., 1992; Bjorndal et al., 2000; Kubis et al., 2009), o que pode influenciar no 

aumento das taxas de crescimento. A costa marinha do Rio Grande do Sul, apesar de 

apresentar alta produtividade, oferece condições para a fixação de algas somente em rochedos 

na região de Torres, limite norte da área de estudo, e em quebra-mares construídos nas 

desembocaduras de três drenagens (Baptista, 1977). Este aspecto pode influenciar a redução 

das taxas de crescimento após o recrutamento e também pode ser um indicativo de que as 

tartarugas-verdes permanecem pouco tempo nesta área porque não encontram recursos 

alimentares herbívoros em abundância. Outro fator que pode estar fortemente relacionado ao 

declínio das taxas de crescimento é o alto nível de ingestão de resíduos plásticos pelas 

tartarugas-verdes nesta área. Bugoni et al. (2001) registraram ingestão de resíduos por 60% 

das tartarugas-verdes analisadas no Rio Grande do Sul. Entretanto, esta porcentagem parece 

ser ainda maior, atingindo 90% segundo um estudo mais recente (Rigon, dados não 

publicados). A ingestão de resíduos pode causar a morte dos animais ou efeitos subletais, os 

quais podem ser mais deletérios para as populações do que a mortalidade direta por 

diminuírem a produtividade (crescimento e reprodução) das tartarugas-marinhas (Bjorndal, 

1997).  
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Os resultados encontrados neste estudo esclarecem alguns aspectos sobre a biologia e 

história de vida de Chelonia mydas no Atlântico sul, identificando as idades de recrutamento e 

taxas de crescimento dos juvenis. Entretanto, o conhecimento sobre as tartarugas marinhas no 

Atlântico sul ainda está em uma fase descritiva, muito esforço ainda é necessário para 

descrição e entendimento dos padrões encontrados, principalmente em áreas de alimentação. 

Ressaltamos a necessidade de estudos visando identificar os padrões de uso de habitat, 

deslocamentos sazonais, análise da variação temporal nas taxas de crescimento e identificação 

da proporção sexual da população. 
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Resumo 

Caretta caretta é a espécie de tartaruga marinha com maior abundância no Brasil, sendo que 

na região sul indivíduos são frequentemente encontrados encalhados na costa. A espécie está 

globalmente ameaçada de extinção, mas diversos aspectos sobre a sua biologia permanecem 

pouco conhecidos. Idade e crescimento são parâmetros importantes para o melhor 

entendimento da história de vida da espécie e elaboração de estratégias de manejo. 

Espécimes encontrados encalhados mortos durante um período de 16 anos na costa norte do 

estado do Rio Grande do Sul foram utilizados para realizar estimativas de idade e taxas de 

crescimento através de esqueletocronologia. Os indivíduos analisados tiveram idades 

estimadas entre 10 e 29 anos (média = 15) e tamanhos entre 53 e 101 cm de CCC (média = 

71 cm). A taxa de crescimento média foi de 2,1 cm ano
-1

, apresentando grande variação entre 

indivíduos e entre sucessivos anos no mesmo indivíduo. A taxa de crescimento diminuiu com 

o aumento do tamanho e da idade, sendo porém mais acentuada a redução com o aumento da 

idade. Os resultados mostram que o litoral sul do Brasil é uma importante área de 

desenvolvimento para juvenis neríticos da espécie, que parecem recrutar para este ambiente 

com cerca de 12 anos e tamanhos maiores que 55 cm de CCC. 

Palavras-chave: tartaruga marinha, recrutamento, Atlântico, juvenis neríticos. 

 

Abstract 

Caretta caretta is the most abundant sea turtle in Brazil. In the south region individuals are 

frequently encountered stranded at the coast. The species are threatened worldwide, but many 
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aspects about its biology remains little known. Age and growth are important parameters to 

the best understand of species life history and develop handling strategies. Turtles stranded 

during a period of 16 years on the South coast of Brazil were evaluated through 

skeletochronological analysis to estimate age and growth. The ages ranged from 10 to 29 

years (average = 15) and curved carapace length between 53 and 101 cm (average = 71). 

The average growth rate was 2.1 cm yr
-1

, presenting variation among individuals as well as 

within individuals. The growth rates were inversely related to lenght and age. The results 

shows that the South Brazil coast is an important area of development of neritic juveniles of 

the species, that seems to recruit to this ambient about 12 years and length bigger than 55 cm 

CCL. 

Keywords: sea turtle, recruitment, Atlantic, neritic juvenils. 

 

INTRODUÇÃO 

A tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta (Linnaeus, 1758), é a espécie de tartaruga 

marinha mais abundante ao longo da costa brasileira (Reis et al., 2010) e é responsável por 

80% das desovas em praias continentais do Brasil (Baptistotte et al., 2003). No extremo sul 

do Brasil, não há áreas de desova, mas são comuns encalhes de tartarugas marinhas ao longo 

da costa, sendo que Caretta caretta representa cerca de 54% dos registros de encalhes (dados 

deste estudo). A espécie é considerada em perigo (EN) em nível mundial (IUCN, 2012) e 

vulnerável (VU) no Brasil (Machado et al., 2008).  

A espécie habita a plataforma continental, baías, lagunas e estuários em águas 

temperadas, subtropicais e tropicais (Dodd, 1988). Como em outras espécies de tartarugas 

marinhas, o ciclo de vida das tartarugas-cabeçudas consiste de estágios de desenvolvimento 

que são segregados espacialmente e temporalmente, envolvendo mudanças marcantes de 

habitat e dieta (Reis et al., 2010). Populações de tartarugas-cabeçudas que desovam no 

noroeste do Atlântico, oeste do Índico e do Pacífico utilizam áreas oceânicas pelágicas como 

berçários e os jovens migram com os giros oceânicos predominantes do oeste para o leste por 

alguns anos antes de retornar a seus habitats de forrageamento e nidificação no oeste (Musick 

& Limpus, 1997). Considerando as migrações transoceânicas documentadas para o norte do 

Atlântico e do Pacífico, Bolten et al. (1998) sugerem que este deve ser um fenômeno geral 

para populações de tartarugas-cabeçudas e que padrões de movimentos similares podem ser 

esperados no Atlântico sul. Capturas incidentais de tartarugas-cabeçudas na região oceânica 

do sul do Brasil indicam o uso do ambiente pelágico por indivíduos juvenis no Atlântico sul e 
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suportam a hipótese de migrações transoceânicas para estas tartarugas neste oceano (Kotas et 

al., 2004). A duração do estágio pelágico é altamente variável, podendo se estender de 3 a 

mais de 10 anos, dependendo do indivíduo e da bacia oceânica (Musick & Limpus,1997). 

Petitet et al. (2012) estimou a duração deste estágio para tartarugas-cabeçudas do sul do Brasil 

entre 8 e 19 anos, sendo a média de 11,5 anos. 

Marcovaldi & Chaloupka (2007) sugerem que algumas das principais áreas de 

forrageamento de tartarugas-cabeçudas no Brasil estão localizadas em águas da região sul e 

que fêmeas maduras migram sazonalmente para o norte para desovar nas praias do Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Dados sobre a dieta de tartarugas-cabeçudas no 

litoral do Rio Grande do Sul reforçam a hipótese de que a zona costeira do sul do Brasil é uma 

importante área de alimentação para grandes juvenis da espécie (Bugoni et al., 2003; Lenz, 

dados não publicados). Um estudo recente utilizando telemetria identificou as águas do 

Atlântico sul ocidental como uma zona altamente utilizada por tartarugas-cabeçudas juvenis 

(Barceló et al., 2013). 

Tartarugas-cabeçudas são frequentemente encontradas encalhadas na costa do Rio 

Grande do Sul. Estes indivíduos apresentam tamanho médio de 74 cm, com registros variando 

entre 45 e 102 cm de comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) (Bugoni et al., 2003; Petitet 

et al., 2012). Indivíduos encalhados no litoral sul do estado tiveram idade estimada entre 9 e 

24 anos (Petitet et al., 2012). Idade e tamanho são componentes relacionados ao crescimento 

somático, que é o maior determinante da dinâmica de populações e mudanças 

macroevolucionárias das espécies (Chaloupka & Musick, 1997). O entendimento do 

crescimento e dinâmica de populações de tartarugas marinhas é fundamental para avaliar se 

um estoque está realmente em risco e quais são as estratégias de manejo mais adequadas para 

sua proteção (Chaloupka & Musick, 1997).  

Estudos do padrão de bandeamento dentro de osso cortical, conhecidos como 

esqueletocronologia, são uma ferramenta poderosa para prover informações sobre idade, taxas 

de crescimento, idade de maturação sexual, dimorfismo sexual e inter-populacional de répteis 

atuais e extintos (Castanet, 1994). A esqueletocronologia tem sido aplicada para numerosas 

espécies de tartarugas e tem permitido um melhor entendimento de padrões e taxas de 

crescimento (Snover & Rhodin, 2008). O padrão de deposição anual de marcas de 

crescimento nos ossos de tartarugas-cabeçudas foi validado em vários estudos, através de 

marcação de indivíduos com oxitetraciclina e posterior recaptura (Klinger & Musick, 1992; 



44 

 

Coles et al., 2001) e por análises realizadas em animais com idades conhecidas (Snover & 

Hohn, 2004). 

Nas tartarugas marinhas há um incremento de tamanho de 18 a 20 vezes desde o 

nascimento até a idade adulta, o que sugere uma maior reorganização estrutural no esqueleto e 

reabsorção/remodelamento é evidente em todos os ossos (Zug, 1990). O processo de 

reabsorção resulta na perda de marcas de crescimento mais internas e depositadas mais cedo 

durante o desenvolvimento, o que é uma limitação em estimativas de idade utilizando 

esqueletocronologia e levou ao desenvolvimento de métodos para estimar o número de 

marcas de crescimento perdidas (Snover & Rhodin, 2008). 

Diversos parâmetros ambientais, como disponibilidade de alimento e temperatura, 

podem influenciar as taxas de crescimento de tartarugas marinhas (Heppell et al., 2003). 

Logo, as taxas de crescimento obtidas para uma determinada população/área ou período não 

podem ser extrapoladas para outra população ou área, sendo necessário obter estimativas 

específicas para diferentes populações e até diferentes áreas de forrageamento frequentadas 

pela mesma população (Casale et al., 2011). Já foi demonstrado que a esqueletocronologia 

pode ser utilizada para retrocalcular comprimentos em idades anteriores e obter taxas de 

crescimento de tartarugas-cabeçudas (Snover et al., 2007). Taxas de crescimento de 

tartarugas-cabeçudas já foram avaliadas através de esqueletocronologia no Atlântico (Zug et 

al., 1986; Klinger & Musick, 1995; Parham & Zug, 1997; Bjorndal et al., 2003; Snover et al., 

2010; Petitet et al., 2012), Pacífico (Zug et al., 1995) e Mediterrâneo (Casale et al., 2011) e 

apresentam elevada variação individual. 

Embora muito conhecimento tenha sido obtido sobre tartarugas-cabeçudas em áreas de 

desova no Brasil (Marcovaldi & Chaloupka, 2007), as populações de áreas de alimentação 

ainda são pouco conhecidas (Di-Bernardo et al., 2003; Petitet et al., 2012). Os estudos sobre 

estas populações ainda estão em uma fase de identificação e descrição de parâmetros. Neste 

sentido, este estudo apresenta uma contribuição ao conhecimento da fase juvenil da espécie 

através de estimativas de idade e taxas de crescimento de tartarugas-cabeçudas encalhadas na 

costa norte do Rio Grande do Sul ao longo de um período de 16 anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta das amostras 

As amostras são provenientes de encalhes de tartarugas marinhas no extremo sul do 

Brasil, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em um trecho abrangendo 270 km de praias 
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entre a barra da Lagoa do Peixe, em Mostardas (31º22‟ S, 51º02‟ W), e a barra do Rio 

Mampituba, em Torres (29º 19‟ S, 49º 43‟ W) (Figura 1). As coletas foram realizadas através 

de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Grupo de 

Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS) entre 1994 e 2010. As 

tartarugas marinhas encontradas encalhadas mortas foram identificadas, medidas 

(comprimento e largura curvilíneos da carapaça - respectivamente CCC e LCC, segundo 

Bolten, 1999) e necropsiadas in situ, sendo o úmero dissecado e coletado. No período de 

estudo foram registrados 294 exemplares de Caretta caretta, o que corresponde a 54% dos 

registros de encalhes de tartarugas marinhas na costa norte do Rio Grande do Sul. Destes, 84 

indivíduos tiveram os úmeros coletados e submetidos à técnica de esqueletocronologia neste 

estudo. 

Os úmeros coletados foram macerados em água para remoção dos tecidos moles, secos 

e estocados em coleção. Previamente a preparação histológica, foram tomadas 12 medidas de 

cada úmero, utilizando paquímetro com precisão de 0,02 mm, de acordo com Zug et al. 

(1986) (Apêndice). A realização destas medidas é importante pois permite a confirmação da 

correlação entre tamanho do corpo e tamanho do úmero. Valores de CCC e diâmetros são 

apresentados ao longo do texto através da média ± desvio padrão. 
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Fig. 1. Panorama geral da região de estudo, destacando as principais correntes atuando na 

zona oceânica. As coletas dos úmeros de Caretta caretta foram realizadas no litoral sul do 

Brasil entre 31º22‟ S, 51º02‟ W e 29º19‟ S, 49º43‟ W.  

 

Esqueletocronologia 

A metodologia utilizada para esqueletocronologia foi baseada em Snover & Hohn 

(2004). A preparação histológica iniciou com a retirada de uma seção transversal de 3‒5 mm 

do úmero na porção distal à crista deltapeitoral (Figura 1 do Apêndice), através da utilização 

de uma serra de arco manual. Estas seções foram então descalcificadas em uma solução 

comercial descalcificante (RDO, Apex Engineering Products Corporation). Após a 

descalcificação, as seções foram cortadas em criostato (Leica CM 1850) com espessura de 25 

µm a aproximadamente -12ºC. Os cortes foram corados com hematoxilina de Ehrlich 

preparada com água destilada (1:1) e montados em lâminas com glicerina 100%.  

A identificação, contagem e medidas das linhas de crescimento foram realizadas 

utilizando fotografias digitais, conforme metodologia proposta por Goshe et al. (2010). Cada 
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seção foi fotografada (câmera Leica DFC 290HD, software Leica Application Suite (LAS) 

versão 3.4.1) em porções sequenciais em microscópio (Leica DM750) ou estéreo-microscópio 

(Leica S6D) em um aumento igual ou superior a 20X. Estas fotografias sequenciais foram 

montadas utilizando o software Adobe Photoshop (Adobe Systems Incorporated, San Jose, 

California, USA) de forma a obter-se mosaicos de alta resolução (Figura 2).  

Cada fotomontagem foi analisada independentemente por dois leitores (AJL e LA) e 

as leituras comparadas a fim de obter-se um consenso sobre a posição e o número de linhas de 

crescimento. Em seguida, o diâmetro maior de cada linha de crescimento, assim como da 

seção inteira, foi medido através do software ImageJ 1.46 (Research Services Branch, 

National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland). A interpretação das linhas de 

crescimento foi feita de acordo com Castanet & Smirina (1990) e Snover & Hohn (2004). 

Cada linha de crescimento foi rastreada ao longo de toda circunferência do osso para ser 

validada. Quando uma linha de crescimento se dividiu em duas ou mais, cada uma foi contada 

como uma linha de crescimento independente (Snover & Hohn, 2004). 
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Fig. 2. Mosaico montado a partir de fotografias sequenciais de uma seção de úmero de 

Caretta caretta. Linhas de crescimento estão marcadas nas suas laterais com linhas pretas. A 

medida do diâmetro de cada linha de crescimento foi realizada paralela ao eixo maior entre as 

duas marcas correspondentes às extremidades da mesma linha (1 e 2 correspondem aos 

diâmetros das respectivas linhas). Barra = 1 mm. 

 

Estimativa de idade 

Em uma seção cortada do úmero, as linhas de crescimento internas, mais próximas à 

medula, representam as fases iniciais de crescimento, enquanto as linhas mais externas, 

próximas à superfície externa do osso, representam  o crescimento mais recente (Snover et al., 

2010).  Em seções descalcificadas e coradas, marcas de crescimento ósseo aparecem como 

zonas largas com coloração clara, seguidas por linhas de crescimento escuras definidas em 

inglês como LAGs (lines of arrested growth) (Goshe et al., 2010). 

A reabsorção e redeposição de linhas de crescimento é extensa em úmeros de Caretta 

caretta devido ao aumento do diâmetro em mais de dez vezes desde filhote até a idade adulta, 

além de ocorrerem alterações nas proporções e orientação do eixo longitudinal (Zug et al., 

1986). Esta reabsorção leva à perda das linhas depositadas mais cedo e requer uma 

extrapolação a partir da largura das linhas de crescimento existentes, a fim de estimar o 

número de linhas de crescimento perdidas (Zug et al., 1986). 
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Snover & Hohn (2004) registraram a deposição de um annulus pobremente definido 

no primeiro ano de vida de Lepidochelys kempii Garman, 1880 e linhas de crescimento bem 

definidas começando no final do segundo ano. Assume-se que o mesmo padrão ocorra em 

Caretta caretta (Petitet et al., 2012). Nas tartarugas que retêm o annulus, a idade pode ser 

diretamente inferida. Já nos indivíduos que apresentam reabsorção das primeiras linhas de 

crescimento, é necessário aplicar um fator de correção que permite a estimativa do número de 

linhas perdidas a partir de medidas das linhas de crescimento das tartarugas que retêm o 

annulus (Goshe et al., 2010). 

Neste estudo, nenhuma tartaruga-cabeçuda analisada apresentou o annulus. Para 

estimar o número de linhas reabsorvidas, utilizamos o fator de correção elaborado por Petitet 

et al. (2012) a partir de tartarugas-cabeçudas do litoral sul do Rio Grande do Sul e da zona 

oceânica entre as latitudes 29º e 38ºS e longitudes 45º e 51ºW. Este fator de correção 

(equação 1) deriva de uma relação entre o número da linha de crescimento e o seu respectivo 

diâmetro, baseado em tartarugas que apresentam o annulus (Petitet et al., 2012). A equação 

(1) foi aplicada para as tartarugas analisadas no presente estudo utilizando o diâmetro da linha 

de crescimento mais interna registrada, a fim de obter-se o número desta linha e 

consequentemente o número de linhas reabsorvidas. O número de linhas reabsorvidas foi 

adicionado ao número de linhas registradas para estimativa da idade dos indivíduos. 

Diâmetro da linha de crescimento = 2,18 * (número da linha)
0,35 

       (1) 

 

Retrocálculo e taxas de crescimento 

O espaçamento entre marcas de crescimento sucessivas não é constante ao longo da 

vida, mas revela a variação de crescimento do osso e do corpo e é um registro das curvas de 

crescimento individuais ao longo do tempo (Castanet & Smirina, 1990). Já foi comprovado 

através da técnica de marcação e recaptura em tartarugas-cabeçudas que o diâmetro das linhas 

de crescimento pode ser convertido em medidas de comprimento de carapaça, representando o 

tamanho da tartaruga no período de deposição de determinada linha de crescimento (Snover et 

al., 2007). Este método, chamado retrocálculo, já foi utilizado para Caretta caretta em 

diversos estudos (Snover et al., 2007; Snover et al., 2010; Casale et al., 2011; Petitet et al., 

2012). 

Para possibilitar a predição do comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) a partir dos 

diâmetros das linhas de crescimento, a relação entre CCC e diâmetro da seção do úmero foi 

modelada utilizando a equação (2). Este modelo foi o que apresentou o melhor ajuste aos 
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dados de tartarugas-cabeçudas do Atlântico norte (Snover et al., 2007) e do Atlântico sul 

(Petitet et al., 2012).  

CCC = CCCf + b (D – Df) 
c  

                                                             (2) 

Onde: CCC = comprimento curvilíneo da carapaça do indivíduo; CCCf = comprimento 

curvilíneo da carapaça de filhotes recém-nascidos; D = diâmetro da seção do úmero; Df = 

diâmetro da seção de úmero de filhotes recém-nascidos; b = coeficiente angular; c = 

coeficiente de proporcionalidade. 

Não há estudos que apresentem medidas de comprimento da carapaça e diâmetro do 

úmero de filhotes de tartarugas-cabeçudas nascidos no Brasil. Por este motivo, utilizamos as 

medidas apresentadas por Snover et al. (2007), sendo o comprimento retilíneo da carapaça 

(4,6 cm) convertido para comprimento curvilíneo através da equação linear desenvolvida por 

Snover et al. (2010) e descrita abaixo (equação 4) [CCCf = 4,77 cm; Df = 1,9 mm]. 

Após a aplicação da equação (2), obtêm-se os valores de b e c e é possível aplicar o 

modelo de retrocálculo abaixo para estimar o CCC do indivíduo em cada linha de 

crescimento, ou seja, em cada ano de vida. Este modelo foi desenvolvido por Francis (1990) e 

adaptado para a utilização em tartarugas marinhas por Snover et al. (2007). 

CCCest = [f(Dlinha)] * [CCCfinal] * [f(Dfinal)]                                       (3) 

Onde: CCCest = comprimento curvilíneo da carapaça estimado; f(Dlinha) é a equação 

(2) aplicada para o diâmetro da linha de crescimento em questão; CCCfinal = CCC da tartaruga 

no momento da morte; f(Dfinal) = equação (2) aplicada para o diâmetro do úmero no momento 

da morte. 

Após obter-se o CCC estimado do indivíduo para cada linha de crescimento, foi 

possível calcular as taxas anuais de crescimento através da diferença entre pares adjacentes de 

CCCs estimados (Avens et al., 2012). Os valores de crescimento individuais foram agrupados 

de acordo com o CCC estimado em categorias de 10 cm e calculadas as taxas de crescimento 

médias para cada faixa de tamanho. Para fins de comparação com outras publicações que 

utilizam o comprimento retilíneo da carapaça (CRC), foi realizada a conversão do CCC para 

CRC através da equação abaixo, obtida para tartarugas-cabeçudas da costa leste dos Estados 

Unidos (Snover et al., 2010). 

 CRC = 0,923 * CCC + 0,189                                                           (4) 

 

RESULTADOS 

Estimativa de idade 



51 

 

As 294 tartarugas-cabeçudas encontradas encalhadas na área de estudo entre 1994 e 

2010 apresentaram CCC médio de 75,1 cm (±11,85) e muitas delas apresentam sinais de 

interação com a pesca costeira. Destas, 84 tiveram os úmeros coletados e submetidos à técnica 

de esqueletocronologia, sendo que cinco foram descartados devido a problemas durante o 

processamento e 79 tiveram a idade estimada. Devido à ausência da marca que representa o 

primeiro ano de crescimento, o annulus, os indivíduos tiveram a idade estimada através do 

fator de correção desenvolvido por Petitet et al. (2012). A idade dos indivíduos analisados 

variou entre 10 e 29 anos (média = 15 anos ± 3,2; Figura 3) e o tamanho entre 53,5 e 101 cm 

CCC (média = 71,4 ± 9,99). A maioria dos indivíduos (85%) está na faixa etária entre 11 e 18 

anos (Figura 3). CCC e idade foram positivamente relacionados (r² = 0,21; p = 0,0002; Figura 

4). 

 

 

Fig. 3. Distribuição de idade das tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) analisadas através de 

esqueletocronologia provenientes do litoral sul do Brasil (n = 79). 
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Fig. 4. Relação entre comprimento curvilíneo da carapaça e idade estimada para as tartarugas-

cabeçudas (Caretta caretta) do litoral sul do Brasil (r² = 0,21; p = 0,0002).  

 

Crescimento 

O CCC apresentou forte correlação com o tamanho do úmero (r = 0,85; p < 0,0001; 

Figura 5), confirmando a relação positiva entre crescimento somático e crescimento do osso. 

Através da aplicação do modelo da equação (2) aos nossos dados, obtivemos os valores dos 

parâmetros b e c (5,578 e 0,789, respectivamente) e realizamos o retrocálculo do tamanho do 

indivíduo para cada linha de crescimento mensurável. Com estes comprimentos 

retrocalculados foi possível acessar o crescimento de 75 tartarugas-cabeçudas a partir de 588 

incrementos de crescimento. A taxa de crescimento média foi de 2,1 cm de CCC ano
-1 

(Tabela 

1), o que corresponde a 1,9 cm de CRC ano
-1

. Taxa de crescimento e CCC apresentaram uma 

correlação negativa porém não significativa (r = -0,065; p = 0,1793; Figura 6), enquanto taxa 

de crescimento e idade foram significativa e negativamente correlacionados (r = -0,25; p < 

0,0001; Figura 7). Grande variação foi registrada nas taxas de crescimento de um mesmo 

indivíduo ao longo de anos consecutivos (Figura 8).  
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Fig. 5. Relação entre comprimento curvilíneo da carapaça e diâmetro do úmero para 

tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) do sul do Brasil (r = 0,85; p < 0,0001).  

 

Tabela 1. Taxas de crescimento por classe de tamanho obtidas através de retrocálculo do 

CCC a partir de diâmetros do úmero (n = 588 incrementos de tamanho) para 75 tartarugas-

cabeçudas (Caretta caretta) provenientes do litoral sul do Brasil. 

Classe de 

tamanho 

(cm CCC) n 

Taxa de 

crescimento 

média (cm ano
 -1

) 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

40-49,9 41 3 1,12 0,40 6,48 

50-59,9 207 1,77 1,25 0,00 5,98 

60-69,9 236 1,63 1,51 0,00 10,01 

70-79,9 63 2,76 1,93 0,15 10,01 

80-89,9 21 2,71 1,38 0,19 5,69 

90-99,9 21 0,63 0,88 0,02 3,38 

100-109 1 2,44 - - - 

   CCC, comprimento curvilíneo da carapaça; n, tamanho amostral. 



54 

 

 

Fig. 6. Relação entre taxa de crescimento (cm ano
-1

) e comprimento curvilíneo da carapaça 

para comprimentos retrocalculados a partir dos diâmetros das linhas de crescimento para 

tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) do litoral sul do Brasil (r = -0,065; p = 0,1793; n = 

588). 

 

 

Fig. 7. Relação entre taxa de crescimento (cm CCC ano
-1

) e idade estimada obtida através de 

retrocálculo dos comprimentos da carapaça a partir dos diâmetros das linhas de crescimento 

para tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) do litoral sul do Brasil (r = -0,25; p < 0,0001; n = 

588). 
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Fig. 8. Relação entre taxa de crescimento (cm ano
-1

) e CCC retrocalculado de cinco 

indivíduos de tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) no sul do Brasil. Cada linha representa 

um indivíduo. 

 

DISCUSSÃO 

Estimativa de idade 

A necropsia dos indivíduos não incluiu a análise das gônadas para verificação da 

maturação sexual. Com base no tamanho mínimo de fêmeas que desovam no litoral do estado 

do Espírito Santo (83 cm de CCC, Baptistotte et al., 2003), 86% dos indivíduos seriam 

classificados como juvenis e 14% como possíveis adultos. Entretanto, se considerarmos o 

comprimento médio das fêmeas desovando no Espírito Santo (102,7 cm de CCC, Baptistotte 

et al., 2003), conforme sugerido por Bjorndal et al. (2001, 2012), nenhum dos indivíduos 

analisados neste estudo seria classificado como adulto. Bjorndal et al. (2001) afirmam que 

muitos indivíduos podem atingir a maturidade sexual com comprimentos muito maiores do 

que o comprimento mínimo das fêmeas em áreas de desova e, devido às baixas taxas de 

crescimento nestes subadultos, a média de idade de maturação sexual poderia ser 

substancialmente maior que a média para atingir, neste caso, 83 cm de CCC. Bjorndal et al. 

(2012) encontraram grande variação entre tamanhos de maturação sexual em tartarugas-

verdes em cativeiro e concluem que a grande amplitude de comprimentos de maturação 
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sexual indica que a utilização do tamanho mínimo de fêmeas desovando certamente implica 

em subestimativas de idade de maturação sexual da população.  

Estimativas de idade de maturação sexual variam entre regiões geográficas e mesmo 

entre diferentes estudos na mesma região dependendo da técnica utilizada. Petitet et al. (2012) 

estimaram a idade de maturação sexual das tartarugas-cabeçudas do Atlântico sul em 32 anos. 

No Atlântico norte, idades de maturação foram estimadas entre 22 e 45 anos (Klinger & 

Musick, 1995; Bjorndal et al., 2000; Bjorndal et al., 2001; Scott et al., 2011). Com base 

nestes dados e considerando o tamanho médio de fêmeas em áreas de desova no Brasil, 

acreditamos que a grande maioria dos indivíduos analisados neste estudo ainda não tenha 

atingido a maturação sexual.  

Neste estudo nenhuma das tartarugas analisadas apresentou o annulus, definido como 

uma marca de crescimento que indica o final do primeiro ano de vida (Snover & Hohn, 2004). 

Isto se deve ao fato de nossa amostra ser composta principalmente de juvenis já na fase 

nerítica, o que implica em maior remodelamento do úmero e reabsorção das linhas de 

crescimento mais antigas. Por este motivo foi utilizado o fator de correção desenvolvido por 

Petitet et al. (2012). Nós acreditamos que este fator de correção se enquadra bem para a nossa 

amostra, pois foi desenvolvido utilizando tartarugas-cabeçudas de uma área próxima da nossa 

área de estudo, provavelmente pertencentes a mesma população.  

Os indivíduos analisados apresentaram idade média de 15 anos, sendo que 85% está na 

faixa etária entre 11 e 18 anos. A faixa de tamanho registrada no litoral norte do Rio Grande 

do Sul é semelhante aos tamanhos registrados no litoral sul do estado (45–102 cm, Petitet et 

al., 2012), assim como a idade (9–24 anos). As faixas etária e de tamanho registradas no sul 

do Brasil confirmam que a zona costeira é utilizada principalmente por juvenis neríticos, 

constituindo-se uma importante área de desenvolvimento para a espécie, como proposto por 

Petitet et al. (2012). Estudos de dieta de tartarugas-cabeçudas encalhadas na costa corroboram 

que esta região é uma importante área de alimentação e desenvolvimento das tartarugas-

cabeçudas na fase nerítica (Bugoni et al., 2003; Lenz, dados não publicados). Podemos supor 

que os indivíduos migrem para outras áreas de forrageamento ao norte ao atingirem idade e 

tamanho próximos à maturação sexual. 

Os dados demonstram que o recrutamento dos juvenis para o ambiente nerítico no sul 

do Brasil pode ocorrer a partir dos 10 anos ao atingirem cerca de 50 cm de CCC, mas o maior 

número de registros indica que a maioria dos indivíduos recruta com cerca de 12 anos e CCC 

maior que 55 cm. No sul do Rio Grande do Sul, Petitet et al. (2012) estimou a duração do 



57 

 

estágio oceânico em 11,5 anos. No norte do Atlântico o estágio de vida oceânico das 

tartarugas-cabeçudas tem uma duração entre 7 e 11,5 anos e os juvenis recrutam para habitats 

neríticos com 46–64 cm de CCC (Bjorndal et al., 2000; Bjorndal et al., 2003), parâmetros 

semelhantes aos registrados no litoral sul do Brasil.  Barceló et al. (2013) rastrearam 26 

tartarugas-cabeçudas juvenis no Atlântico sul ocidental com comprimento médio de 61 cm e, 

com base nos padrões de movimentos encontrados, sugerem que os indivíduos estão num 

estágio de transição. A maior parte das tartarugas rastreadas permaneceu no ambiente 

oceânico, enquanto outras se moveram de regiões oceânicas para regiões neríticas e 

posteriormente permaneceram neste ambiente ou retornaram ao ambiente oceânico (Barceló 

et al., 2013). Estes dados corroboram a nossa conclusão a respeito de tamanhos de 

recrutamento no Atlântico sul ocidental, mas também indicam que esta transição pode não ser 

definitiva e variar muito entre indivíduos, o que já havia sido constatado no Atlântico norte 

por McClellan & Read (2007). 

Foi verificada uma relação significativa entre CCC e idade, embora não muito forte (r² 

= 0,21; p = 0,0002). Halliday & Verrel (1988) afirmam que idade e tamanho do corpo são 

geralmente positivamente relacionados em anfíbios e répteis, mas esta relação costuma ser 

fraca e há uma variância considerável em tamanho do corpo dentro de uma dada classe de 

idade, como verificado aqui (Figura 4). Consequentemente, não é justificado o uso do 

tamanho do corpo como um indicador confiável da idade de um indivíduo (Halliday & Verrel, 

1988). Neste sentido, estudos de esqueletocronologia são muito relevantes e podem prover 

estimativas mais precisas da idade dos indivíduos. 

 

Crescimento 

A forte correlação entre CCC e tamanho do úmero (r = 0,85 e p < 0,0001) indica que 

há uma relação positiva entre crescimento somático e crescimento do osso, o que permite que 

seja realizado o retrocálculo de CCCs anteriores a partir de diâmetros das linhas de 

crescimento e, assim, obter medidas de crescimento anuais dos indivíduos. A taxa de 

crescimento média foi de 2,1 cm de CCC ano
-1

 (1,9 cm de CRC ano
-1

), semelhante à taxa 

registrada na região sul do Rio Grande do Sul incluindo indivíduos oceânicos e neríticos (2,45 

cm de CCC ano
-1

, Petitet et al., 2012).  

Em alguns indivíduos, em determinado ano, foi registrada uma taxa de crescimento 

igual a 0, o que não significa necessariamente um crescimento biológico nulo, mas que o 

crescimento não foi registrado com a técnica de mensuração utilizada. Nestes casos duas 
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linhas estavam compactadas na porção lateral da seção do úmero e não foi possível registrar 

uma diferença no diâmetro, mas observou-se uma diferenciação e espaçamento entre as linhas 

na superfície dorsal ou ventral da seção. Nestes indivíduos ocorreu um pequeno incremento 

no tamanho do úmero no sentido dorso-ventral e provavelmente também um incremento 

muito pequeno no tamanho da carapaça. 

Comparando as taxas de crescimento por classe de tamanho entre diferentes 

populações do Atlântico (Tabela 2) podemos perceber grande variação tanto dentro de uma 

mesma classe de tamanho quanto entre as classes. De maneira geral, as taxas de crescimento 

registradas neste estudo são menores que as taxas registradas em outros estudos no Atlântico. 

Klinger & Musick (1995) sugerem que tartarugas provenientes de áreas de alimentação em 

zonas temperadas crescem mais lentamente ao longo das fases juvenis e subadultas. 

Entretanto, este não deve ser um fator responsável por esta variação pois as áreas comparadas 

também situam-se em regiões temperadas, embora com distintas características ambientais. A 

Baía de Chesapeake e a área estudada na Carolina do Norte estão localizadas em complexos 

estuarinos, situação bem diferente da área de estudo no Brasil que está sob inflência direta das 

correntes marinhas, o que pode influenciar as taxas de crescimento. Outro fator de variação 

pode ser a duração do período de amostragem, o estudo na Georgia (Parham & Zug, 1997), na 

Baía de Chesapeake (Klinger & Musick, 1995) e no sul do Rio Grande do Sul (Petitet et al., 

2012) analisaram indivíduos encalhados durante o período de um ou dois anos, enquanto nós 

analisamos indivíduos provenientes de um período de 16 anos de amostragens, o que inclui 

um grande fator de variabilidade.  
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Tabela 2. Comparação de taxas de crescimento entre diferentes populações de tartarugas-

cabeçudas do Atlântico. Comparação com taxas obtidas a partir de indivíduos neríticos. Taxa 

média ou variação registrada. 

Classe de 

tamanho  

(cm CRC) 

Norte do 

RS, Brasil 

(este 

estudo)
a
 

Sul do RS, 

Brasil 

(Petitet et 

al., 2012)
a
 

Baía de 

Chesapeake, 

EUA 

(Klinger & 

Musick, 

1995)
a
 

Georgia, 

EUA 

(Parham & 

Zug, 1997)
a
 

Carolina do 

Norte, EUA 

(Braun-

McNeill et 

al., 2008)
b
 

35 – 39,9 2,24 - - - - 

40 – 49,9 2,41 2,2 5,28 3,5 – 3,6 - 

50 – 59,9 1,47 2,4 5,29 2,8 – 3,8 1,58 

60 – 69,9 1,83 2,4 5,27 2,7 – 3,1 1,82 

70 – 79,9 2,68 2,3 4,35 1,6 – 2,4 1,63 

80 – 89,9 0,84 2,1 3,08 0,9 – 3,5 - 

90 – 99,9 2,04 2 2,87 - - 

CRC, comprimento retilíneo da carapaça; RS, estado do Rio Grande do Sul; 
a
esqueletocronologia; 

b
 marcação e recaptura. 

 

A região costeira e marinha do Rio Grande do Sul é caracterizada como temperada-

quente, devido a influência da Convergência Subtropical do Atlântico Sul e ação 

estabilizadora do extenso sistema lagunar Patos-Mirim (Seeliger & Odebrecht, 1998). O 

crescimento em zonas temperadas pode ser influenciado pelo gasto de energia adicional 

associado a hábitos migratórios e pela disponibilidade sazonal de recursos alimentares 

(Klinger & Musick, 1995). Os primeiros dados sobre movimentação de tartarugas-cabeçudas 

no Atlântico sul ocidental indicam forte variação sazonal nos movimentos de juvenis 

marcados na zona oceânica, sendo que no inverno são utilizadas áreas em menores latitudes 

(26 a 41º S) (Barceló et al., 2013). A nossa área de estudo situa-se entre 29 e 31º S, latitudes 

que estão dentro do intervalo de áreas de uso no inverno das tartarugas-cabeçudas juvenis 

marcadas por Barceló et al. (2013). Entretanto, o fato de as tartarugas marcadas por Barceló et 

al. (2013) apresentarem um tamanho menor (média 61,8 cm de CCC) e terem sido capturadas 

na zona oceânica indica que elas não estão no mesmo estágio de vida das tartarugas-

cabeçudas encontradas encalhadas na costa e analisadas no presente estudo. É possível que os 

juvenis na fase nerítica apresentem padrões de movimentação diferenciados daqueles na fase 

oceânica, podendo realizar migrações sazonais até áreas mais distantes. Sabe-se que juvenis 

neríticos de algumas populações de tartarugas marinhas em zonas temperadas realizam 

migrações sazonais entre áreas de forrageamento em altas latitudes no verão e menores 

latitudes no inverno (Musick & Limpus, 1997). A hipótese de migrações sazonais mais 
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acentuadas para os juvenis neríticos de tartarugas-cabeçudas é bastante plausível com base 

nos registros de encalhes no Rio Grande do Sul (Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos 

do Rio Grande do Sul, dados não publicados) em que apenas 8% dos indivíduos foram 

registrados nos meses mais frios do ano (junho a setembro). Petitet et al. (2012) também 

acredita que a ampla variação sazonal nas temperaturas da água no sul do Brasil pode induzir 

migrações de tartarugas-cabeçudas para o norte durante os meses frios. Estudos de telemetria 

envolvendo juvenis neríticos poderiam elucidar estes aspectos. 

As taxas de crescimento apresentaram grande variação entre indivíduos dentro de uma 

mesma classe de idade ou tamanho (Figuras 6 e 7). Alta variabilidade entre anos sucessivos 

no mesmo indivíduo também foi observada, com aumentos e reduções das taxas de 

crescimento sem um padrão definido (Figura 8). Esta grande variação nas taxas de 

crescimento tem sido registrada em diferentes populações de tartarugas-cabeçudas, tanto entre 

indivíduos quanto entre anos sucessivos no mesmo indivíduo, sendo que algumas tartarugas 

apresentam aumento das taxas ao longo dos anos, outras diminuição e outras apresentaram 

taxas variáveis (Bjorndal et al., 2003; Braun-McNeill et al., 2008; Casale et al., 2011). Cada 

habitat que as tartarugas marinhas utilizam ao longo de sua ontogenia tem diferentes 

parâmetros ambientais, como disponibilidade de alimento e temperatura, que influenciam as 

taxas de crescimento (Heppell et al., 2003). Além disto, fatores relacionados ao período de 

nascimento (cedo ou tardio durante a estação reprodutiva) e latitude de nascimento 

(provavelmente relacionado a diferenças genéticas) podem influenciar as taxas de crescimento 

de tartarugas-cabeçudas recém-nascidas (Stokes et al., 2006) e ainda não se sabe como estes 

fatores podem afetar o crescimento ao longo de outros estágios de vida. McClellan & Read 

(2007) demonstraram que a mudança realizada pelos juvenis entre os ambientes oceânico e 

nerítico pode não ser definitiva e alguns indivíduos juvenis neríticos podem retornar ao 

habitat oceânico após o recrutamento e permanecer nele por períodos variáveis, o que também 

foi verificado no Atlântico sul (Barceló et al., 2013) e certamente afeta as taxas de 

crescimento destes indivíduos. 

Apesar da ausência de um padrão individual, de forma geral ocorre um declínio nas 

taxas de crescimento com o aumento do tamanho e idade (Parham & Zug, 1997; Bjorndal et 

al., 2003; Petitet et al., 2012). Rápido crescimento é esperado em tartarugas juvenis, pois a 

seleção deve favorecer indivíduos que crescem rapidamente, tornando-se capazes de frustrar o 

ataque de muitos predadores (Zug et al., 1995). A predação tamanho-dependente é a principal 

fonte de mortalidade de pequenas tartarugas no ambiente pelágico, o que justifica o maior 
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investimento em crescimento somático, enquanto juvenis neríticos maiores podem ter um 

maior investimento energético em armazenamento de gordura, tecido muscular e 

desenvolvimento das gônadas (Snover et al., 2007). Neste estudo registramos as maiores 

taxas de crescimento, acima de 2 cm ano
-1

, para as menores classes de tamanho avaliadas (35–

50 cm, Tabela 2). 

Taxa de crescimento e CCC apresentaram correlação negativa, porém não significativa 

(r = -0,065; p = 0,1793; Figura 6), enquanto taxa de crescimento e idade apresentaram 

correlação negativa e significativa (r = -0,25; p < 0,0001; Figura 7). Petitet et al. (2012) 

também encontraram uma relação não significativa entre taxa de crescimento e tamanho (r = -

0,29; p = 0,393) e significância entre taxa de crescimento e idade (r = -0,65). Estes dados 

indicam que o crescimento diminui com o aumento da idade e do tamanho no sul do Brasil, 

mas a idade parece influenciar mais as taxas de crescimento do que o tamanho. Fatores 

fisiológicos devem estar envolvidos neste controle do crescimento, mas estudos ainda são 

necessários para elucidar esta questão. Outros estudos não apresentam as taxas de crescimento 

relacionadas à idade, sendo difícil realizar comparações e inferências a respeito deste 

parâmetro. Acreditamos que estudos futuros abrangendo um maior intervalo de tamanhos e 

idades e utilizando modelos de crescimento refinados também possam ajudar a entender 

melhor esta relação. 

Petitet et al. (2012) encontraram taxas de crescimento bastante estáveis ao longo das 

classes de tamanho, diferente do que registramos neste estudo, onde verificamos um padrão 

bastante inconstante (Tabela 2). Isto difere do esperado, considerando que os tamanhos dos 

indivíduos assim como a faixa etária foi semelhante nas duas áreas, além de tratar-se de áreas 

geográficas adjacentes, mas pode ser explicado pela grande variabilidade registrada nas taxas 

de crescimento no presente estudo. Possível variação anual nas taxas de crescimento pode 

explicar estas diferenças, já que Petitet et al. (2012) analisaram tartarugas encalhadas durante 

o período de um ano e nós analisamos indivíduos provenientes de um intervalo de 16 anos de 

amostragens. Avens et al. (2012) encontrou variação inter-anual significativa em taxas de 

crescimento de tartarugas-verdes. Parham & Zug (1997) afirmam que o declínio irregular das 

taxas de crescimento não é um padrão inesperado para tartarugas em vida livre, refletindo a 

variabilidade natural do crescimento. 

A grande variabilidade de taxas de crescimento entre diferentes anos em um mesmo 

indivíduo sugere que as tartarugas frequentemente movem-se entre diferentes áreas ou 

habitats com diferentes caracteristicas térmicas e tróficas (Casale et al., 2011). Este 
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comportamento oportunístico, provavelmente em busca de recursos alimentares e condições 

ambientais favoráveis, certamente é um dos fatores reponsáveis pela grande variação entre as 

taxas de crescimento observada no presente estudo. Isto, aliado a informações recentes 

obtidas através de telemetria (Barceló et al., 2013), demonstra que o recrutamento para o 

ambiente nerítico no Atlântico sul não é uma mudança definitiva e sim um período onde os 

indivíduos podem estar se deslocando entre os ambientes em busca de condições mais 

favoráveis.  
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Conclusões Gerais 

As duas espécies de tartarugas marinhas mais frequentes na costa do Rio Grande do 

Sul, Caretta caretta e Chelonia mydas, foram caracterizadas quanto a idade e crescimento.  

Ambas as espécies são encontradas nesta região durante a fase juvenil, logo após o 

recrutamento do ambiente oceânico para o ambiente nerítico, sendo que as tartarugas-

cabeçudas permanecem na região até atingirem um tamanho próximo à maturação sexual, 

enquanto as tartarugas-verdes vivem na área por menos tempo, migrando para outros locais 

ainda na fase juvenil. As tartarugas-cabeçudas recrutam para o ambiente costeiro com 

tamanho e idade maiores (55 cm de CCC, 12 anos) que as tartarugas-verdes (30 cm de CCC, 3 

anos). Os tamanhos de recrutamento registrados no sul do Brasil são compatíveis com outros 

registros ao longo do Atlântico. As tartarugas-cabeçudas analisadas apresentaram idade média 

de 15 anos e tamanho 71 cm, enquanto as tartarugas-verdes tiveram idade média de 5 anos e 

tamanho de 41 cm. Ambas as espécies apresentaram taxas de crescimento inversamente 

relacionadas com a idade e tamanho. A grande variação nas taxas de crescimento entre anos 

consecutivos em um mesmo indivíduo pode estar relacionada a variações ambientais que os 

indivíduos vivenciaram durante períodos anteriores, indicando que o recrutamento para o 

ambiente nerítico não é definitivo, pelo menos para as tartarugas-cabeçucas. Este estudo 

comprova que o litoral sul do Brasil é uma importante área de desenvolvimento dos estágios 

juvenis de tartarugas-cabeçudas e tartarugas-verdes do Atlântico sul ocidental, sendo uma 

região extremamente importante para a conservação destas espécies. 
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Apêndice 

 

Descrição das medidas realizadas nos úmeros conforme Zug et al. (1986) (Figura 1). 

1) comprimento máximo (CM): distância da extremidade mais próxima do processo 

ulnar à superfície articular distal. 

2) comprimento longitudinal (CL): distância da superfície próxima à cabeça à 

superfície articular distal, paralela ao eixo longitudinal do úmero. 

3) comprimento do processo ulnar (CPU): distância da extremidade proximal do 

processo ulnar até a junção da cabeça e do processo. 

4) comprimento proximal (CP): distância da superfície próxima à cabeça até a borda 

distal do processo radial, paralelo ao eixo longitudinal. 

5) largura proximal (LP): distância da superfície pré-axial da cabeça à superfície pós-

axial do processo ulnar, perpendicular ao eixo longitudinal. 

6) comprimento do processo radial (CPR): distância entre as bordas pré e pós axiais do 

processo, diagonal ao eixo longitudinal. 

7) largura na crista deltapeitoral (LCDp): distância transversal da haste desde a 

superfície pré até a pós-axial na crista deltapeitoral. 

8) largura média (LM): distância transversal da superfície pré até a pós-axial no ponto 

de largura mínima. 

9) largura distal (LD): distância transversal da superfície pré até a pós-axial na junção 

dos côndilos articulares com a haste (diáfise). 

10) diâmetro máximo da cabeça (DCMax).  

11) diâmetro mínimo da cabeça (DCMin). 

12) espessura (E): profundidade mínima no meio da haste, perpendicular aos eixos 

longitudinal e transversal. 
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Fig. 1. Vista proximal (A), dorsal (B) e ventral (C) de úmero de um Cheloniidae (modificado 

de Zug et al.,1986) com a indicação das medidas tomadas, principais estruturas anatômicas e 

o local de retirada da secção para preparação histológica (a). Medidas: 1- comprimento 

máximo (CM); 2- comprimento longitudinal (CL); 3- comprimento do processo ulnar (CPU); 

4- comprimento proximal (CP); 5- largura proximal (LP); 6- comprimento do processo radial 

(CPR); 7- largura na crista deltapeitoral (LCDp); 8- largura média (LM); 9- largura distal 

(LD); 10- diâmetro máximo da cabeça (DCMax); 11- diâmetro mínimo da cabeça (DCMin). 
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