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RESUMO 

 

As tartarugas marinhas dependem da temperatura de incubação (TSD - Temperature-

dependent Sex Determination) para a diferenciação do sexo. Temperaturas mais elevadas 

desenvolvem fêmeas e mais baixas determinam machos, entretanto as mudanças climáticas 

estão ameaçando tais animais, pois podem favorecer a predominância de um dos sexos. A 

espécie Eretmochelys imbricata, é a que mais desova no litoral do município do 

Ipojuca/PE, entretanto poucos estudos foram realizados a respeito da razão sexual dos 

filhotes que emergem nessa região. O objetivo desse trabalho é analisar a proporção sexual 

dos filhotes de E. imbricata, através da análise da temperatura de incubação dos ninhos e de 

cortes histológicos das gônadas desses animais. Os dados serão coletados durante duas 

temporadas reprodutivas, e, em praias do município do Ipojuca, litoral Sul de Pernambuco. 

As praias serão monitoradas para o registro das desovas e medidores de temperaturas do 

tipo Data loggers serão colocados ao lado da massa de ovos dos ninhos. Após a eclosão dos 

filhotes, serão coletados neonatos mortos de cada ninho para realizar o corte histológico das 

gônadas, visando confirmar a proporção sexual desses ninhos. A partir dos resultados 

obtidos, serão aplicados inicialmente os testes de Correlação de Speraman e Qui-quadrado 

(X
2
) para analisar a razão sexual com os demais parâmetros abióticos. Diante disso, 

pretende-se obter informações relevantes para analisar se há a predominância do mesmo 

sexo para a espécie, visto que, a proporção sexual é fundamental para a produtividade e 

crescimento da população, contribuindo assim para a conservação das tartarugas marinhas.  

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento sexual, quelônios marinhos, gônadas, crescimento 

populacional, tartaruga de pente, conservação. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A determinação do sexo de alguns répteis ocorre pela variação de temperatura 

durante o período de incubação (TSD - temperature-dependent sex determination) (BULL, 

1980), descrita pela primeira vez em um lagarto Agama agama Charnier 1966. Desde então 



foi demonstrada que o mesmo acontece para a maioria das espécies de tartarugas marinhas 

(KAMEL; MROSOVSKY, 2006; ZBINDEN et al., 2007).  

A temperatura no ninho dependente de vários fatores que podem influenciar na 

determinação sexual dos filhotes (MROSOVSKY; PROVANCHA, 1989; VOGT; BULL, 

1984) como, por exemplo, a composição, tamanho e coloração dos sedimentos dos ninhos, 

a profundidade e o local da desova, a umidade, o número de ovos, a vegetação local, a 

temperatura do ar e a precipitação (ACKERMAN, 1997; FERREIRA JÚNIOR, 2003; 

MILLER; SUMMERS; SILBER, 2004; NARO-MACIEL; MROSOVSKY; 

MARCOVALDI, 1999).  

Nas tartarugas marinhas a determinação sexual acontece entre o vigésimo e 

quadragésimo dia de incubação (WIBBELS, 2003), nesse estágio a temperatura age na 

síntese de enzimas que diferenciará os sexos (PIEAU, 1996). Temperaturas maiores 

produzem fêmeas, e o inverso há maior produção de machos (NARO-MACIEL; 

MROSOVSKY; MARCOVALDI, 1999). Entretanto, existe uma determinada temperatura 

em que irão se desenvolver quantidades iguais de ambos os sexos, denominada de 

temperatura pivotal ou central (YNTEMA; MROSOVSKY, 1982), específica para cada 

espécie (WIBBELS, 2003). Estudos realizados por Godfrey et al. (1999) e Mrosovsky et al. 

(1992), na Bahia e Antígua, comprovaram que a temperatura pivotal da espécie 

Eretmochelys imbricata é de 29,2°C e 29,6°C, respectivamente. 

No entanto, os neonatos de tartarugas marinhas não apresentam dimorfismo sexual, 

nem cromossomos sexuais (EWERT; NELSON, 1991). Assim, para identificar o sexo 

desses, é necessário realizar análises microscópicas das gônadas (WIBBELS, 2003; WITT 

et al., 2010). A maior parte dos trabalhos realizados com tartarugas marinhas envolve 

sucesso reprodutivo, registro de desova e mortalidade, considerando indivíduos adultos 

(BJORNDAL; BOLTEN; TROËNG, 2005; MOURA et al., 2012; NEVES, 2012) e poucos 

estudos são realizados sobre sexagem (FORATTINI, 2011). Simões et al. (2014) em estudo 

sobre proporção sexual, especulam que mudanças climáticas e as condições das praias 

podem favorecer a predominância de fêmeas, sugerindo ser um problema para conservação 

desses animais. 

A espécie Eretmochelys imbricata é conhecida popularmente como tartaruga de 



pente, pesam em média 150 kg e, alimentam-se principalmente de algas e esponjas 

(MARCOVALDI et al., 2011; PRITCHARD; MORTIMER, 1999). Sua população 

encontra-se mundialmente em declínio devido a diversas ações antrópicas, passando a ser 

classificadas como criticamente ameaçadas de extinção de acordo com a International 

Union for Conservation of Nature - IUCN (2015). 

Pesquisa desenvolvida por Godfrey et al. (1999) e Naro-Maciel, Mrosovsky e 

Marcovaldi (1999)  no Brasil estima que grande parte do litoral produz fêmeas da espécie 

E. imbricata, sendo pouco os locais com condições suficientes para a produção de machos. 

Diante da importância de obter tais informações sobre a proporção sexual de E. imbricata, 

observa-se a necessidade de realização de estudos com o intuito de identificar o número de 

machos e fêmeas nas populações, afim de obter a manutenção de gerações futuras e 

subsidiar estratégias de conservação da espécie (BJORNDAL et al., 2003). 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

Avaliar a determinação sexual de filhotes da tartaruga marinha Eretmochelys 

imbricata Linnaeus 1766, em praias no nordeste do Brasil. 

Objetivos específicos 

 Estimar a probabilidade do nascimento de fêmeas e machos de tartarugas de pente 

(E. imbricata) de acordo com a temperatura pivotal;  

 Verificar a variação de temperatura dos ninhos monitorados, através de 

registradores do tipo Data loggers; 

 Analisar a razão sexual dos filhotes de E. imbricata através da análise de gônadas, 

correlacionando com parâmetros abióticos como temperatura média, máxima e mínima do 

ninho, umidade relativa do ar, temperatura média do ar, pluviosidade, altura da maré, 

granulometria, proximidade de vegetação, localização e profundidade do ninho e número 

de ovos; 



 

 Obter um diagnóstico histórico sobre as mudanças de temperatura nos últimos 10 

anos no litoral do município do Ipojuca.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A tartaruga marinha Eretmochelys imbricata vem sendo alvo de diversos estudos no 

litoral do município do Ipojuca.  Nesta localidade já foram desenvolvidos trabalhos sobre 

os aspectos e sucesso reprodutivo de E. imbricata (MOURA et al., 2012; NEVES, 2012), 

associações e incrustações de epibiontes em cascos de tartaruga de pente (ARAÚJO, 2012; 

CORRÊA et al., 2014), desovas de E. imbricata relacionadas com a poluição luminosa 

(CESAR, 2007), embriologia e anomalias de tartaruga de pente (LIMA, 2015) e razão 

sexual de filhotes (SIMÕES et al., 2014), sendo esse último realizado apenas em um trecho 

de 3,47 km na praia de Merepe.  

Diante disso, observa-se que os trabalhos desenvolvidos nessa área concentram-se 

principalmente na reprodução desses animais e pouco se sabe a respeito do sexo dos 

filhotes (SIMÕES et al., 2014) . A determinação do sexo se apresenta como um importante 

parâmetro populacional no grupo das tartarugas marinhas, desencadeando uma dependência 

para o tamanho populacional e produtividade, visto que, estes fenômenos só podem ser 

corretamente estimados quando a proporção sexual é conhecida (DELGADO; CANÁRIO; 

DELLINGER, 2010).  

Além disso, recentes descobertas relatam a ligação da predominância de fêmeas a 

mudanças climáticas globais (DAVENPORT, 1997; HAMANN et al., 2010; WIBBELS, 

2003), fator o qual, favorecem ainda mais o desenvolvimento do mesmo sexo, visto que, a 

variação de apenas alguns décimos na temperatura, dependendo do estágio de incubação, 

podem interferir no desenvolvimento sexual (MARCOVALDI et al., 2014; MITCHELL; 

JANZEN, 2010). Esses fatos podem ameaçar a sobrevivência dos animais acarretando a 

perda de fatores reprodutivos, como a competição intersexual e múltiplas paternidades, bem 

como, perdas na variabilidade genética prejudicando a capacidade de adaptação das 

tartarugas marinhas a mudanças climáticas (HAMANN et al., 2010; WIBBELS, 2003). 



Diante de tal problema, algumas estratégias conservacionistas podem ser realizadas 

para reduzir a predominância de fêmeas, como por exemplo, realizar a transferência dos 

ovos nos períodos em que a temperatura é mais elevada para locais onde a temperatura é 

mais baixa (MROSOVSKY, 1982; MROSOVSKY, 1994). Como também fazer o 

deslocamento dos ninhos para incubadoras com temperaturas ideais para o 

desenvolvimento de ambos os sexos, implantar mais vegetação com intuito de reduzir a 

temperatura no local, realizar sombreamento nos ninhos e irrigar a área (DUTTON; 

WHITMORE; MROSOVSKY, 1985; FUENTES; FISH; MAYNARD, 2012; PATINO-

MARTINEZ et al., 2012; WOOD; BOOTH; LIMPUS, 2014). 

Observa-se que até o presente momento, apenas alguns estudos sobre razão sexual 

para tartaruga de pente foram realizados no Brasil e no mundo, sendo eles: Dobbs et al. 

(2010), Glen e Mrosovsky (2004), Godfrey et al. (1999), Kamel e Mrosovsky (2006), 

Marcovaldi et al. (2014), Mrosovsky et al. (1992), Simões et al. (2014) e Wibbels, Hillis e 

Phillips (1999). A maioria das pesquisas estima a proporção sexual através da variação da 

temperatura dos ninhos, períodos de incubação e em alguns casos, são realizados o 

sacrifício de filhotes de E. imbricata para histologia das gônadas, sendo esse último método 

considerado o mais confiável para a determinação sexual (MROSOVSKY et al., 2009), 

entretanto, vale salientar que tal espécie encontra-se ameaçada de extinção e o sacrifício de 

neonatos se torna  uma ameaça para população.  

A realização de estudos relacionados à proporção sexual ajuda a certificar o 

tamanho real de uma população, já que estas podem ser ameaçadas de extinção com a 

predominância de um único sexo (KAMEL; MROSOVSKY, 2006), como também, poderá 

implicar em uma perda genética significativa para as futuras gerações (BJORNDAL et al., 

2003). Assim, estudos sobre a medição da temperatura e a análise de gônadas de filhotes 

mortos em estágios finais de desenvolvimento, como os realizados por Simões et al. (2014), 

são importantes ferramentas na geração de informações sobre o desenvolvimento dos 

indivíduos e sua conservação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 



A área de estudo localiza-se no município do Ipojuca a 57 km de Recife, capital de 

Pernambuco, com coordenadas geográficas de 08°24’06’’ S e 35°03’45’’ O. Apresenta 32 

km de área litorânea, sendo que em 12 km, correspondentes às praias de Muro Alto, Cupe, 

Merepe, Porto de galinhas e Maracaípe (Figura 1), são registrados desovas de tartarugas 

marinhas. Estas praias apresentam formações de recifes de arenitos paralelos à costa. Tais 

estruturas dão suporte para o desenvolvimento e crescimento de corais, algas e pequenos 

animais marinhos, fazendo parte do habitat de tartarugas marinhas. 

A praia de Muro Alto tem aproximadamente 2,5 km de extensão, apresenta recifes 

em toda a sua dimensão, formando piscinas naturais. Nessa área, o número de desovas de 

tartarugas marinhas é reduzido devido à dificuldade de acesso à praia causada pela presença 

dos recifes. A praia do Cupe apresenta uma extensão de 2,37 km e nela também é 

encontrada uma pequena barreira de recifes. Em seguida encontra-se a praia de Merepe, 

com 3,47 km; nesta o número de desovas é maior em comparação com as demais, 

apresentando uma área sem barreira, com acesso ao mar aberto, relevo plano e uma maior 

faixa de areia (MOURA et al., 2012). Após Merepe, encontra-se Porto de Galinhas, que 

possui 1,47 km, com um índice elevado de atividade turística, possuindo também recifes 

paralelos à linha da costa. Por fim, a praia de Maracaípe, localizada em uma faixa de 3,11 

km com a presença de recifes de forma irregular, também são favoráveis para as desovas 

devido a pouca urbanização (CESAR, 2007; MOURA et al., 2012). 

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, com destaque para as praias de Muro Alto, Cupe, Merepe, 

Porto de Galinhas e Maracaípe, localizadas no município do Ipojuca, Pernambuco, Brasil. Fonte: 

ONG Ecoassociados. 



Delineamento experimental 

O estudo será conduzido em duas temporadas reprodutivas, que vai de novembro de 

um ano a junho do ano seguinte. Inicialmente a praia será vistoriada com auxilio da equipe 

da ONG Ecoassociados (instituição que monitora desovas de tartarugas marinhas no 

município) para identificação e registro dos ninhos. Posteriormente, com auxílio de um 

GPS os ninhos serão mapeados e caracterizados quanto à sua localização. 

Para medir a variação de temperatura dos ninhos, um registrador data loggers de 

temperatura será colocado ao lado da massa de ovos, em uma profundidade de 30 cm da 

superfície, seguindo as orientações de Simões et al. (2014), principalmente quanto a técnica 

de posicionar o data loggers. Esse procedimento será realizado no máximo possível de 

ninhos das temporadas reprodutivas. 

O registrador será programado para medir a temperatura em intervalos de 2h a partir 

da postura dos ovos pela fêmea e será retirado após a emergência dos neonatos. Os ninhos 

serão monitorados diariamente durante a noite. Após o nascimento dos neonatos, dez 

indivíduos mortos ou nos estágios embrionários finais, que não sobreviveram, serão 

coletados, acondicionados em frascos de vidro com formol a 10% e levados para o 

laboratório para análise histológica das gônadas. 

Além disso, outros parâmetros como a temperatura ar, umidade relativa do ar, 

pluviosidade, altura da maré, granulometria, distância de vegetação, localização e 

profundidade do ninho e quantidade de ovos também serão registrados em planilhas de 

campo. Como também, será realizado um levantamento de dados de temperatura dos 

últimos 10 anos através de informações provenientes de estações meteorológicas de órgãos 

oficiais, como Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) para o litoral. 

A pesquisa solicitará autorização ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) a autorização do 

SISBIO (Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade) para a realização da 

atividade com finalidade científica. 

 



Atividades no Laboratório 

Para confirmação do sexo dos filhotes, o complexo rim-gônadas de cada animal será 

retirado o material será cortado transversalmente no ponto médio da gônada, e fixado em 

formol a 10%. Após a fixação, serão processados através de uma série de banhos de 

desidratação e embebidos em parafina. Em seguida serão realizados cortes histológicos e 

montados em lâminas e corados com hematoxilina e eosina, baseado na metodologia de 

Simões et al. (2014). Por fim, o sexo de cada filhote será determinado com o auxilio de um 

microscópio de luz, utilizando-se os critérios de Mrosovsky e Yntema (1980). 

Análises estatísticas 

 Para as análises estatísticas, será aplicado o teste de Correlação de Speraman (rs) 

através do programa Statistica versão 7.0 (StatSoft, 2013), bem como o teste Qui-quadrado 

(x
2
) do software BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007) objetivando testar a significância da razão 

sexual. Todos os testes serão analisados com um nível de significância considerando p < 

0,05. No entanto, demais pacotes estatísticos e testes poderão ser realizados de acordo com 

os resultados obtidos durante a pesquisa. 

 

FINANCIAMENTOS PRETENDIDOS  

 

O projeto será submetido a órgãos de fomento nacionais como o Grupo Fundação 

Boticário e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Além disso, pretende-se solicitar apoio financeiro a agências internacionais como a Turtle 

Conservation Fund e a Idea Wild.  

Como contrapartida esse projeto terá o apoio da Ecoassociados, ONG que realiza o 

monitoramento das praias do município do Ipojuca a mais de 10 anos, a mesma dispõe de 

sede própria, veículo para deslocamento nas praias, devidamente autorizado pelos órgãos 

municipais, e de equipe voluntária para as atividades de monitoramento.  
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