
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thayusky da Penha Correa 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO ENTRE OS PADRÕES OCEANOGRÁFICOS E AS ROTAS 
MIGRATÓRIAS DE TARTARUGAS MARINHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2017



 

 

Thayusky da Penha Correa 

 

 

RELAÇÃO ENTRE OS PADRÕES OCEANOGRÁFICOS E AS ROTAS 
MIGRATÓRIAS DE TARTARUGAS MARINHAS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 

Mestrado do Programa de Pós Graduação 

em Biodiversidade Animal, Linha de 

Pesquisa em Sensoriamento Remoto da 

Biodiversidade, da Universidade Federal de 

Santa Maria - UFSM, RS como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre em 

Biodiversidade Animal.  

 

 

 

Orientador: Dr. Ronald Buss de Souza 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

Inicio meus agradecimentos por minha família, que sempre buscaram acreditar nas 

minhas capacidades e que me apoiaram nas decisões cabíveis. Obrigada pelo amor 

incondicional e por tudo que fizeram para que hoje eu estivesse vivendo esse 

momento tão importante. 

Aos meus colegas do Laboratório de Oceanografia e Meteorologia por Satélites 

(LAMOS) do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais (CRS) do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que me acolheram e me ajudaram em boa 

parte dessa dissertação. Não apenas foram excelentes colegas, mas grandes 

amigos que espero levar para toda a vida. Os mais de dois anos nessa etapa se 

tornaram menos maçantes com a presença e carinho de todos vocês: Cristiélen 

Perceval, Maria Angélica Cardoso, Monalisa Steil, Vinicius Cebalhos, Fernando 

Rossato, Rose Freitas, Luis Felipe Mendonça, Douglas Linderman, Joel Rubert e 

Rafael Reis. E não poderia deixar de citar Mariana Borba Trevisan, a ex-bióloga do 

laboratório que sempre que precisei esteve disposta a ajudar porque entende que 

ser a única bióloga no nosso laboratório não é fácil. Não poderia deixar agradecer 

aos outros colegas do laboratório que mesmo com pouca convivência foram 

importantes quando precisei tirar dúvidas e conversar. 

Aos meus colegas da Pós-Graduação, pela divisão dos mesmos medos, dúvidas e 

desejos durante esse período. Mas em especial aos meus amores Cristina Cerezer 

e Livia Bataioli, amigas que a graduação me deu e que estiveram próximas também 

na pós graduação e que na medida do possível ajudaram quando o assunto era o 

mestrado. 

Aos meus amigos, de todas as maneiras possíveis que estiveram ao meu lado e 

ofereceram apoio e diversão, para manter a leveza de viver a vida e não esquecer 

disso mesmo nos piores momentos. Cito de maneira geral o Esquadrão da Alegria e 

todos os membros que são pessoas incríveis e inspiradoras, eu amei fazer parte 

desse grupo. 

Aos professores e equipe da Study English que ajudaram a melhorar meu inglês, 

língua tão importante para a realização do mestrado. E não apenas no propósito de 



 

 

ajudar na língua, mas em outros momentos que precisei foram muito acolhedores e 

atenciosos. 

 Aos amigos de anos e amigos que fiz durante esse período, vocês são 

extremamente únicos pra mim, obrigada de coração! Escrevo simples, mas na minha 

memória tem muitas coisas para serem lembradas e agradecer. Cada pessoa que 

cruzou comigo deixou algo de bom e espero ter conseguido o mesmo. 

Ao meu orientador, Ronald, que primeiramente me aceitou no seu grupo e 

conseguiu me proporcionar muitas experiências que serão inesquecíveis.  

Ao secretário e ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 

Animal da UFSM pela paciência e disponibilidade em resolver os assuntos que 

demandavam atenção e formalidade. 

À CAPES, pelo apoio e incentivo financeiro e a pessoa maravilhosa chamada 

Milagros López-Mendilaharsu pela atenção e fornecimento das informações 

necessárias para utilização dos dados de telemetria.  

Aos projetos TAMAR e KARUMBÉ que me inspirei muito, pois têm um trabalho 

significativo e de anos voltado para conservação e proteção de tartarugas marinhas, 

através de pesquisas e ações. Boa parte do que aprendi veio de leitura dos artigos e 

no caso do Karumbé eu pude participar da temporada 2016 e aprender na prática 

todo o trabalho. 

Ninguém chega até aqui sozinho, vocês todos foram fundamentais. 

Muito obrigada. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caminho para a felicidade é parar de 

preocupar-se com o que está além do nosso 

poder. 

Epicteto  



 

 

RESUMO 
 
 

RELAÇÃO ENTRE OS PADRÕES OCEANOGRÁFICOS E AS ROTAS 
MIGRATÓRIAS DE TARTARUGAS MARINHAS 

 
 

AUTORA: Thayusky da Penha Correa 
ORIENTADOR: Ronald Buss de Souza 

 
As tartarugas marinhas realizam longas migrações no oceano durante todo seu ciclo 
de vida. O monitoramento desse ciclo e de sua complexidade espacial e temporal 
tem sido facilitado pela utilização de dados de telemetria e imagens.  A telemetria é 
uma ferramenta que vem proporcionando o rastreamento dos movimentos das 
tartarugas marinhas e, ainda, possibilita a integração de dados oceanográficos nas 
análises, o que aumenta a compreensão sobre a ecologia e a distribuição espacial 
desses animais.   Alguns estudos já utilizaram essa metodologia e demonstraram os 
padrões de deslocamento em diferentes regiões oceânicas.  O presente estudo 
analisou as rotas percorridas por 31 tartarugas marinhas rastreadas na costa do 
Brasil e no interior do Oceano Atlântico Sul entre 2005 e 2009. Os indivíduos 
pertenciam a quatro diferentes espécies: Dermochelys coriacea (tartaruga de couro 
ou gigante), Caretta caretta (tartaruga cabeçuda ou mestiça), Eretmochelys 
imbricata (tartaruga de pente ou legítima) e Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva). 
O trabalho estuda a relação entre os movimentos migratórios realizados (rotas pós-
nidificação, deslocamento até áreas de alimentação e reprodução) e os processos e 
feições oceanográficas que ocorreram no período do rastreamento. A partir dos 
dados de localização geográfica fornecida por transmissores instalados no casco 
das tartarugas marinhas, foi possível calcular a velocidade de deslocamento dos 
indivíduos e buscar outras informações sobre o meio ambiente superficial marinho, 
como a temperatura da superfície do mar (TSM), a concentração de clorofila, as 
velocidades de corrente (derivadas das anomalias de altura da superfície do mar). 
Após a análise dos dados telemétricos e ambientais, concluiu-se que as feições 
oceanográficas são fatores importantes na determinação dos padrões de 
movimentação registrados e que os processos físicos como a variabilidade da TSM 
influenciam o deslocamento dos animais. Além disso, os destinos desses animais 
tenderam a ser para regiões costeiras com altas concentrações de clorofila (portanto 
ricas em fitoplâncton). A velocidade média de deslocamento dos indivíduos durante 
as rotas foi geralmente superior àquela das correntes atuantes, demonstrando que 
os animais nadam ativamente ao seu destino independente da velocidade e direção 
das correntes. As espécies tiveram estratégias de deslocamento similares, por 
exemplo as rotas das espécies C. caretta, E. imbricata e L. olivacea tiveram um 
padrão mais uniforme, persistente sobre a plataforma continental norte e nordeste 
do Brasil. Porém não se pode afirmar o padrão da espécie D. coriacea devido devido 
ao baixo número de indivíduos analisados mesmo que ambos foram 
significativamente dispersos. Os resultados obtidos aqui estão coerentes com a 
literatura pretérita, agregando novos conhecimentos sobre o comportamento de 
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Oceano Atlântico Sul e sua relação 
com as condições ambientais durante seus deslocamentos no mar. 
 
Palavras-chave: Tartarugas marinhas. Padrões oceanográficos. Telemetria via 
satellite.  



 

 

ABSTRACT 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE OCEANOGRAPHIC PATTERNS AND THE 
MIGRATORY ROUTS OF SEA TURTLES 

 
 

AUTHOR: THAYUSKY DA PENHA CORRÊA 
ADVISOR: RONALD BUSS DE SOUZA 

 
 

Sea turtles perform long migrations in the ocean throughout their life cycle. 
Monitoring the cycle and its spatial and temporal complexity has been facilitated by 
the use of telemetry data and satellite imagery. Telemetry is a tool that has been 
providing tracking of sea turtle movements, and also allows the integration of 
oceanographic data in the analyzes, which increases the understanding of the 
ecology and the spatial distribution of these animals. Some studies have already 
used this methodology and demonstrated the patterns of displacement of sea turtles 
and areas of intense use in different oceanic regions. The present study analyzed the 
routes traveled by 31 individuals of sea turtle tracked on the coast of Brazil and into 
the South Atlantic Ocean between 2005 and 2009. The individuals belonged to 4 
different species: Dermochelys coriacea (Leatherback turtle) Caretta caretta 
(Loggerhead turtle), Eretmochelys imbricata (Hawsbill turtle) and Lepidochelys 
olivacea (Olive Ridley). The thesis studies the relationship between migratory 
movements performed (post-nesting routes, travel to feeding and breeding areas) 
and the processes and oceanographic features that occurred in the tracking period. 
From the geographic location data provided by transmitters installed in the sea turtle 
hull, it was possible to calculate the travel speed of individuals and seek other 
informations about the marine surface environment such as the sea surface 
temperature (SST), the concentration of chlorophyll, current velocities (derived from 
sea surface height anomalies). After the analysis of telemetry and environmental 
data, it was concluded that the oceanic features are important factors in determining 
the recorded movement patterns, and that physical processes as the variability of 
SST influence the movement of the animals. In addition, the destinations of these 
animals tended to be to coastal regions with high concentrations of chlorophyll 
(therefore rich in phytoplankton). The speed average of the individuals during the 
routes was generally higher than the active current, showing that animals actively 
swim to their destination regardless of the speed and direction of currents. The 
species had similar displacement strategies, for example the routes of the species C. 
caretta, E. imbricata and L. olivacea had a more uniform, with persistent pattern on 
the continental shelf north and northeast of Brazil. However, the pattern of the D. 
coriacea species can not be said due to the low number of individuals analyzed even 
though both were significantly dispersed. The results obtained here are consistent 
with the previous literature, adding new knowledge about the behavior of sea turtle 
species occurring in the South Atlantic Ocean and its relationship with the 
environmental conditions during their offshore movements.  
 
Keywords: Sea turtles. Oceanographic patterns. Satellite telemetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Migrações, ou movimentos horizontais, são respostas comportamentais dos 

animais frente a um ou mais fatores ambientais. Os ambientes costumam variar no 

tempo e no espaço, por isso muitas espécies realizam esse movimento, geralmente 

periódico ou sazonal, com a finalidade de encontrar um ambiente apropriado com 

disponibilidade de alimento, garantia de reprodução, dentre outros (LÓPEZ-

MENDILAHARSU & ROCHA, 2009). 

A utilização de tecnologias de rastreamento espacial, como a telemetria, 

possibilitou a análise do comportamento de alvos móveis altamente migratórios 

(FERREIRA, 2004). Para a utilização dessa ferramenta, basta que seja colocado um 

transmissor no animal, e esse irá emitir sinais de rádio, que serão captados por um 

receptor e, assim, o indivíduo será localizado e seu deslocamento rastreado 

(JACOB, 2003).  Dessa forma, a aquisição de informação sobre o animal será obtida 

sem que se entre em contato físico com ele, sem afetar seu comportamento (NOVO, 

2008) e, por isso, o uso da telemetria promove um grande avanço em estudos 

ecológicos e etológicos. 

 Esse método de estudo teve início na década de 1970 e até hoje é 

indispensável para estudos sobre o comportamento de espécies com deslocamento 

horizontal significativo nos continentes e nos mares (MANTOVANI, 2006). Nessas 

espécies, esse tipo de metodologia ajuda na obtenção de informações sobre as 

principais regiões de forrageio, descanso, alimentação, velocidade do nado, 

comportamento de mergulho, temperatura do ambiente marinho e movimentos 

específicos sazonais, como os que ocorrem em tartarugas marinhas (GASPAR, 

2006; POLOCZANSKA, 2009). 

O primeiro rastreamento via satélite de um animal foi realizado com o alce 

norte-americano (Cervus elaphus). No Brasil, já foram monitorados tuiuiús (Jabiru 

mycteria), tartarugas de água doce, lobos-guarás e as tartarugas marinhas 

(GODLEY et al., 2003). Estas últimas têm sido bastante estudadas com o auxilio 

desse tipo de ferramenta, pois seu ciclo de vida inclui viver a maior parte do tempo 

no oceano, o que muitas vezes dificulta seu estudo.   

O estudo da distribuição espacial das tartarugas marinhas, especialmente das 

espécies encontradas no Brasil, é fundamental para entender aspectos importantes 

do seu ciclo de vida, estratégias migratórias e, principalmente, para gerar dados 
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importantes que ajudem em políticas de conservação. Na espécie Dermochelys 

coriacea, indivíduos adultos possuem a capacidade de se reproduzir em águas de 

um continente e atravessar o oceano para se alimentar em outro (MARCOVALDI, 

2011), levando-as ao patamar das grandes espécies migradoras. O primeiro registro 

confirmando a realização dessa migração transatlântica por um animal que nidifica 

no Brasil ocorreu em um estudo realizado no Oceano Atlântico Sul que descreveu a 

distribuição e uso do hábitat dessa espécie entre as estações reprodutivas 

(ALMEIDA et al., 2009). Outros estudos também relataram esse comportamento 

(FOSSETE et al., 2014; WITT et al., 2011). 

Em décadas passadas no Brasil, as informações gerais sobre as tartarugas 

marinhas eram carentes e preocupantes. Por esse motivo, foi criado em 1980 o 

Projeto TAMAR (Tartarugas Marinhas), hoje sob a responsabilidade do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O projeto foi concebido 

por um grupo de pesquisadores que realizaram um levantamento da costa brasileira, 

identificando as áreas de reprodução no litoral, e no fim, confirmando a ocorrência 

de cinco espécies no Brasil:  Caretta caretta , Lepidochelys olivacea, Dermochelys 

coriacea, Eretmochelys imbricata e Chelonia mydas.  

Todas essas tartarugas marinhas, vistas na Figura 1, estão listadas em algum 

grau de ameaçada de extinção na lista da União Internacional para Conservação da 

Natureza (IUCN, 2015) e na lista de espécies ameaçadas do Brasil (Ministério do 

Meio Ambiente, 2014). As principais causas do declínio das populações brasileiras 

de tartarugas marinhas estão relacionadas às atividades antrópicas como a coleta 

ilegal dos ovos presentes nos ninhos nas praias, o desenvolvimento urbano costeiro, 

a poluição dos mares, o uso da carne do adulto como alimento, mas, principalmente, 

a captura incidental por equipamentos de pesca (DE PÁDUA ALMEIDA, 2011; 

WALLACE et al., 2013).  As espécies C. caretta, L. olivacea, D. coriacea, E. 

imbricata e C. mydas encontram- se classificadas na lista vermelha da IUCN como 

vulnerável, vulnerável, vulnerável, criticamente em perigo e em perigo, 

respectivamente. Já no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(MACHADO et al., 2008) C. caretta está como vulnerável, L. olivacea em perigo, D. 

coriacea criticamente em perigo, E. imbricata em perigo e C. mydas como 

vulnerável. 

 

http://www.iucnredlist.org/details/3897/0
http://www.iucnredlist.org/details/11534/0
http://www.iucnredlist.org/details/6494/0
http://www.iucnredlist.org/details/6494/0
http://www.iucnredlist.org/details/4615/0
http://www.iucnredlist.org/details/3897/0
http://www.iucnredlist.org/details/11534/0
http://www.iucnredlist.org/details/6494/0
http://www.iucnredlist.org/details/4615/0
http://www.iucnredlist.org/details/3897/0
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Figura 1 - Espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil. 

 

Fonte: Projeto TAMAR (http://www.tamar.org.br/especies.php?cod=98). 

 

Vários estudos com telemetria revelaram que as tartarugas marinhas fazem 

uso das correntes oceânicas durante as suas migrações, e que as características 

oceanográficas são importantes fatores ambientais que influenciam no 

comportamento e movimentos desses animais (POLOVINA et al., 2000; LUSCHI et 

al., 2003; LAMBARDI et al., 2008, SEMINOFF et al., 2008; FOSSETE et al., 2014, 

GANDRA et al., 2015). No caso dos filhotes recém-nascidos, essa relação foi 

retratada ser mais ocorrente, onde eles seguem o curso geral das principais 

correntes. Porém, nos adultos, foi demonstrada a capacidade de contrastar ou 

superar a ação das correntes superficiais, com movimentos contra a corrente 

(CARR, 1987; LUSCHI et al., 2003).   

  O que se acredita ocorrer é que esses animais são afetados e direcionados 

pelo jato central e pelas bordas das correntes (GANDRA et al., 2015).  O jato central 
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ajuda nos movimentos de longas distâncias e as direcionam para um determinado 

sentido podendo, ou não, ser concordante com o intencional. Nos locais de intensa 

formação de vórtices oceânicos (estruturas que se desprendem da corrente mãe e 

são transportados, girando no oceano no sentido horário ou anti-horário com escalas 

espaciais de 50 a 500 km de diâmetro), há intensa mistura de diferentes massas de 

água. Águas mais ricas em nutrientes e oxigênio se misturam com as mais pobres, 

formando as zonas frontais que apresentam grandes gradientes horizontais e 

verticais de parâmetros biofísicos (concentração de clorofila, oxigênio e 

temperatura). Esses gradientes influenciam de maneira indireta a ocorrência de 

tartarugas, devido à presença de presas planctônicas.   

No trabalho de GANDRA et al. (2015) os indivíduos da espécie Caretta 

caretta que utilizaram a bacia da costa do Rio Grande do Sul tiveram uma forte 

correlação espacial entre a mudança de direção de deslocamento e a ocorrência de 

sistemas frontais, coincidindo com a presença de frentes oceânicas associadas a 

vórtices. Já o estudo de LAMBARDI et al. (2008) mostra que 73% do total das 

tartarugas de couro rastreadas foram influenciadas pelas correntes marinhas. Além 

disso, os movimentos de forrageio foram relacionados aos vórtices de mesoescala e 

às áreas de convergência e ressurgência no oceano. Nesse mesmo estudo 

utilizaram-se derivadores (que seguem livremente as correntes marinhas) para 

comparar com as rotas das tartarugas rastreadas na mesma região de estudo.  

Em longo prazo, estudos das relações entre padrões oceanográficos e as 

rotas migratórias de tartarugas marinhas serão de grande importância. As alterações 

climáticas e a variabilidade ambiental marinha, medida a partir de variáveis 

oceanográficas, possuem importância na especiação e evolução das tartarugas 

marinhas (HAHN, 2011). Para elucidar a necessidade desse tipo de estudo, na 

temporada de desovas, por exemplo, as condições oceanográficas irão determinar a 

probabilidade de que ocorra nidificação e também vão determinar condições 

favoráveis para a concentração de presas pois, quando existem diferenças na 

produtividade biológica em determinadas regiões, o intervalo de remigração das 

fêmeas costuma ser afetado (BRODERICK et al., 2001; SABA et al., 2008; LOPEZ-

MENDILAHARSU & ROCHA, 2009).   

Com as informações sobre o retorno e residência, é possível delimitar as 

áreas de uso intenso e entender aspectos importantes da ecologia dos animais e, 

assim, agir para mitigar os impactos antropogênicos.  As análises dos movimentos 



19 

 

que os indivíduos de tartarugas marinhas realizam em áreas de alimentação (áreas 

neríticas e ou/ oceânicas), que são áreas com características favoráveis para a 

concentração de presas (JAMES et al., 2005 A, B, ECKERT 2006) são muito 

importantes. Muitas vezes essas áreas de alimentação se sobrepõem às áreas de 

pesca, justamente pela alta produtividade biológica dessas (FERRAROLI et al. 2002, 

ECKERT, et al., 1989, ECKERT et al., 2006, FOSSETTE et al., 2010), gerando 

conflitos ecológicos. 

O presente estudo utilizou dados disponíveis on-line pelo Ocean 

Biogeographic Information System, Spatial Ecological Analysis of Megavertebrate 

Populations (OBIS-SEAMAP) de 31 tartarugas marinhas rastreadas através de 

telemetria por satélites. Os animais pertencem às espécies Caretta caretta, 

Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata e Lepidochelys olivacea monitoradas 

na costa brasileira no período de fevereiro de 2005 até fevereiro de 2009 (com 

diferentes amplitudes temporais entre os diversos indivíduos).  Com base nesses 

dados iremos verificar se a hipótese de o condicionamento das variáveis ambientais 

atuarem nas migrações de fêmeas adultas de fato ocorre, verificando se por 

exemplo o deslocamento das tartarugas é a favor de correntes oceânicas. Para isso, 

foram realizadas as reconstruções das rotas percorridas pelas tartarugas marinhas 

que utilizaram a costa do Brasil e águas do Oceano Atlântico Sul no período de 

estudo, destacando-se principalmente os movimentos migratórios das rotas pós-

nidificação (deslocamento das áreas de nidificação em direção às áreas de 

alimentação) e sua relação com os processos e feições oceanográficas ocorrentes 

no mesmo período. 

 

1.1 OCEANOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O oceano possui natureza tridimensional e a água do oceano circula através 

das correntes marinhas que, por sua vez, são geradas pelo atrito do vento na 

superfície do mar e pela diferença na densidade das massas de água abaixo da 

zona superficial. A água que flui sob o vento forma uma corrente superficial que se 

move acima da picnoclina (região do oceano em que a densidade varia 

abruptamente com a profundidade) e, nessa região, ocorre o transporte de calor dos 

trópicos para as regiões polares. Toda essa dinâmica influencia o tempo e o clima 
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do planeta, assim como a distribuição de nutrientes na água do mar e, 

consequentemente, a distribuição da fauna e flora marinhas (GARRISON, 2010). 

A maior parte da produção primária oceânica ocorre na região superficial, 

chamada zona eufótica, onde está presente o fitoplâncton, o conjunto de 

organismos aquáticos microscópicos que possuem capacidade fotossintética.  O 

fitoplâncton forma uma massa na camada superficial iluminada pelo Sol e é 

fundamental para a vida na Terra, pois é base de praticamente todas as cadeias 

tróficas oceânicas. Mesmo existindo algumas exceções, o fitoplâncton é utilizado 

como um correspondente próximo da distribuição dos nutrientes no oceano 

(LORENZETI, 1980; WYNEKEN et al., 2013). 

Um indicativo da biomassa de fitoplâncton se dá pela concentração de 

pigmento fotossintético nas algas unicelulares ou, mais precisamente, pela 

concentração de clorofila a dada em mg.m-3 de água do mar. A concentração de 

clorofila global é uma estimativa obtida através de sensores orbitais da cor do 

oceano. Esses são sensores multiespectrais que mapeiam a concentração 

superficial de clorofila no mar através da detecção das variações espectrais da 

radiância emergente do oceano. Quando as concentrações estão altas, a luz azul é 

mais absorvida e um menor retroespelhamento ocorre desde o interior do oceano na 

direção do espaço (RUDORFF, 2007).  

A utilização da clorofila para distinguir regiões com alta biomassa de 

fitoplâncton é uma ferramenta valiosa para estudos de rastreamento de animais que 

procuram as regiões de hostpots para forrageio, como é o caso das tartarugas 

marinhas (WYNEKEN et al., 2013). As regiões marinhas com alta concentração de 

clorofila em geral pertencem à plataforma continental, regiões de ressurgência em 

regiões costeiras, regiões de ressurgência equatorial oeste e áreas costeiras 

temperadas pelágicas. Mais no interior das bacias oceânicas, os giros subtropicais 

possuem níveis relativamente baixos de clorofila na superfície e às vezes são 

referidos como desertos oceânicos (DA SILVEIRA et al., 2000). No caso da 

plataforma continental e região oceânica adjacente à costa do Rio Grande do Sul, 

uma alta produtividade é observada devido à influência da Confluência Brasil-

Malvinas (CBM) e ao aporte de águas continentais, ricas em nutrientes de origem 

terrígena, oriundas do Rio da Prata (RP) e, em menor nível, da Lagoa dos Patos 

(LP) (GANDRA et al., 2015).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
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De sua margem litoral ao oceano aberto, a região oeste do Oceano Atlântico 

Sul (OAS) é marcada em todas as profundidades por padrões de circulação e 

processos de troca que são importantes para centralização dos recursos marinhos e 

economias locais, além da importância para o fluxo meridional de calor e 

substâncias dissolvidas (GARRISON, 2010).  O OAS compreende águas ao redor do 

Brasil, Uruguai e Argentina, delimitando quatro províncias ecológicas: a Plataforma 

Norte do Brasil, Atlântico Sudoeste Tropical, Atlântico Sudoeste Temperado Cálido 

e Patagônica.  

O Brasil possui importantes regiões com diferentes padrões de circulação 

(Figura 2).  A Corrente do Brasil (CB, Figura 1) é uma corrente de contorno oeste 

associada ao giro subtropical do Oceano Atlântico Sul. Ela tem origem subtropical 

(10ºS) na bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE) e possui atuação a o largo da 

costa brasileira até mais ou menos 35°S. Assim, transporta águas quentes e salinas 

em direção às porções subtropicais do OAS, caracterizando-se por ser a feição 

oceanográfica mais importante da borda oeste do OAS (ROSSI-WONGTSCHOWSKI 

& MADUREIRA, 2006). 

 

Figura 2 - Representação esquemática da circulação superficial do Oceano Atlântico 
Sul. 

 

Fonte: Adaptada pelo autor de Peterson e Stramma (1991). 
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Na região norte do Brasil, o aporte do rio Amazonas é importante para a 

produtividade local pois, como a Corrente Norte do Brasil (CNB) semelhantemente à 

CB, é limitada em nutrientes, as propriedades ligadas à produção primária dessa 

região seriam reduzidas sem a ocorrência do aporte continental. Já na região 

nordeste do Brasil (compreendendo as ilhas adjacentes), a plataforma é mais 

estreita (cerca de 20 km de largura) e a produtividade é ligada à desembocadura dos 

estuários. Nesta região, a área oceânica possui baixa produtividade devido às águas 

transportadas pela CSE, porém é homogênea quanto às variações sazonais 

(MULLER-KARGER et al., 1988, SILVA et al., 2005) 

O Oceano Atlântico Sudoeste, que é uma região geralmente demarcada 

desde a latitude do Cabo São Tomé (no estado do RJ) até a Argentina, tem uma 

plataforma continental que se alarga gradualmente. Na porção costeira norte dessa 

região ocorre uma zona de ressurgência muito importante, próxima à cidade de 

Cabo Frio - RJ (cerca de 23 ºS). Outra região de ressurgência ocorre mais ao sul ao 

largo do Cabo de Santa Marta em Santa Catarina (aproximadamente em 28 ºS). A 

ressurgência ao longo da plataforma continental sul-sudeste do Brasil ocorre no 

verão, sendo regida pelos ventos provenientes de nordeste e pela configuração 

topográfica da plataforma e continente, além de ser influenciada pela presença de 

meandros e vórtices da CB (SOUZA, 2009).  

Seguindo mais ao sul desde o Brasil, por volta de 36 ºS, ocorre o encontro da 

CB com a Corrente das Malvinas (CM), que se desloca para norte e é um ramo da 

Corrente Circumpolar Antártica. Essa região de encontro da CB com a CM é 

chamada Confluência Brasil-Malvinas (CBM). A porção costeira próxima à região da 

CBM é muito influenciada pela descarga do RP, e a mistura entre as diferentes 

massas de água costeira e oceânicas gera uma região com fortes gradientes 

térmicos e de elevada produtividade biológica (SOUZA, 2009).  

Além dessas características de circulação superficial, as águas que mantém o 

volume dos oceanos são separadas em diferentes massas de água que são 

resultados das diferenças nas suas temperaturas e salinidades e, por consequência, 

suas densidades. As massas superficiais incluem águas bem misturadas da 

superfície dos oceanos acima da termoclina (onde ocorre abrupta variação da 

temperatura na coluna d‟água) e encontram-se em constante movimento devido ao 

regime de ventos. As massas mais profundas possuem características físicas e 
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químicas próprias e podem ser encontradas abaixo da termoclina (GARRISON, 

2010). 

Estudos que utilizam padrões oceanográficos como variável costumam 

analisar a relação da ocorrência de vórtices e eddies com os animais. Os vórtices 

são feições bem definidas e delimitadas por intensos gradientes de propriedades 

físicas em superfície e em subsuperficie em relação às águas adjacentes. Já os 

eddies são atividades meandrantes e turbulentas, muito presente em regiões 

associadas às correntes de contorno oeste, como a CB, em suas extensões e 

recirculação (SOUZA & LENTINI, 2009).   Ambos são gerados por instabilidades na 

frente oceânica através da transferência de energia potencial e/ou cinética oriunda 

de pequenos desvios no balanço geostrópico, que é o equilíbrio entre a força do 

gradiente de pressão e a força de Coriolis em razão da rotação da terra (SOUZA & 

LENTINI, 2009).  

Esses fenômenos de mesoescala são importantes devido à redistribuição e 

exportação de suas propriedades físicas para as águas próximas. Eles induzem a 

ressurgência de águas mais profundas para a superfície, o que favorece a 

concentração de organismos fitoplanctônicos dentro dos vórtices. Relacionando os 

processos físicos e biológicos determinados a partir de dados oriundos de satélite, o 

estudo de LAMBARDI et al. (2008), descreve que oito das nove tartarugas de couro 

rastreadas encontraram um total de 42 eddies. Os autores descrevem que as rotas 

das tartarugas foram de alguma forma influenciadas por essa circulação superficial. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a relação entre os padrões oceanográficos medidos através de 

dados estimados por satélite e o comportamento migratório de 31 indivíduos de  

tartarugas marinhas de quatro espécies diferentes na costa brasileira e no Oceano 

Atlântico Sul no período entre 2005 e 2009.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Calcular a velocidade de deslocamento de cada tartaruga monitorada; 

• Relacionar a velocidade e os padrões de deslocamento das tartarugas 

com as correntes marinhas; 

• Relacionar a velocidade de deslocamento dos animais com a 

velocidade das correntes marinhas nos locais e períodos de deslocamento de cada 

indivíduo; 

• Relacionar os padrões de deslocamento das tartarugas com os campos 

de temperatura da superfície do mar e concentração de clorofila nos locais e 

períodos de deslocamento de cada indivíduo.  

 

  



25 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área do estudo compreende a região costeira sobre a plataforma 

continental brasileira e o mar aberto no Oceano Atlântico Sul, na extensão desde a 

costa norte brasileira até a África, como demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Área de estudo: região costeira do Brasil, Oceano Atlântico Sul e parte do 
oeste da África.  

 

Fonte: Autor 

 

 

3.2 DADOS DAS TARTARUGAS MARINHAS 

 

Um total de 38 transmissores via satélite foram implantados por 

pesquisadores do projeto TAMAR em tartarugas marinhas no Brasil entre 2005 e 

2009. O modo de captura dos indivíduos a serem marcados variou desde operações 

de pesca utilizando espinhel pelágico, a manipulação de indivíduos que estavam 

nidificando em praias brasileiras. Os dados utilizados neste trabalho estão 
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disponíveis on-line no site OBIS-SEAMAP <http://seamap.env.duke.edu/>.  Esse é 

um banco de dados digital que possui observações espacialmente referenciadas de 

mamíferos, aves marinhas e de tartarugas de todo o mundo.  

Os dados fazem parte do Estudo da Biologia das Tartarugas Marinhas através 

de Telemetria por Satélite, iniciado em 2000/2001, que visa pesquisar os 

deslocamentos reprodutivos e pós-reprodutivos de quatro espécies de tartarugas 

marinhas ocorrentes no Brasil. Esse estudo foi desenvolvido pelo Projeto TAMAR, 

na época ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), com apoio do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez 

de Mello (CENPES) da Petrobras.  

A pesquisa iniciou-se em 2 de fevereiro de 2005 com a marcação de 15 

fêmeas da espécie Eretmochelys imbricata. Esses indivíduos haviam terminado o 

período de nidificação nas praias ao longo da costa norte do estado da Bahia. Em 

continuidade ao estudo, foram marcadas quatro fêmeas da espécie Dermochelys 

coriacea no Espirito Santo, única área reprodutiva dessa espécie na costa brasileira. 

As últimas espécies que receberam transmissores foram 10 indivíduos da espécie 

Caretta caretta, na costa da Bahia, e nove indivíduos de Lepidochelys olivacea no 

norte do Sergipe em fevereiro de 2006. Informações adicionais podem ser 

encontradas em artigos previamente publicados sobre o uso de rastreamento via 

satélites e os hábitat de uso de cada espécie estudada aqui como Caretta Caretta 

em Marcovaldi et al. (2010), Dermochelys coriacea  em  Almeida  et al. (2011), 

Eretmochelys imbricata  em Marcovaldi et al. (2012) e Lepidochelys olivacea em  Da 

Silva  et al. (2011). 

Na tabela 1, constam as informações sobre as séries de tempo de 

deslocamento das tartarugas marinhas utilizadas nesta dissertação. As séries têm 

extensão menor do que as séries originais do OBIS-SEAMAP, pois o objetivo desse 

estudo busca entender as relações dos movimentos livres no oceano, eliminando as 

localizações referentes a áreas de alimentação onde os indivíduos permanecem por 

muito tempo. Os movimentos livres em geral são movimentos pós-nidificação, que 

ocorrem entre as áreas de reprodução e alimentação (ou vice-versa). O 

deslocamento dos indivíduos, nesse caso, costuma ser direcionado e constante e 

ocorre após o animal realizar a atividade reprodutiva ou de forrageio. A tendência 

dos deslocamentos pós-reprodutivos é para regiões com maior disponibilidade de 

alimento, com a finalidade de repor energia e tecidos utilizados na reprodução 

http://seamap.env.duke.edu/
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(MYERS & HAYS, 2006). Dessa forma, observado o trajeto e a forma da rota, é 

possível diferenciar um comportamento de viagem (movimento direto) daquele 

comportamento de alimentação que é demonstrado por movimentos errádicos, ao 

longo do ciclo de vida do animal.   

As tartarugas utilizadas na presente análise foram escolhidas após a inspeção 

de todos os 38 rastreamentos e a realização da retirada de observações individuais 

ou séries completas em áreas de forrageio. Dessa forma, o número amostral dos 

indivíduos foi reduzido de 38 (disponíveis no banco de dados do OBIS-SEAMAP) 

para 31. No final, as séries de tempo de dados usadas nesse trabalho dizem 

respeito a 10 indivíduos de tartaruga cabeçuda, nove indivíduos de tartaruga oliva, 

10 indivíduos de tartaruga de pente e dois indivíduos de tartaruga de couro (tabela 

2). 

 

Tabela 1 - Séries de tempo de deslocamento das tartarugas marinhas utilizadas 
nesta dissertação. O acrônimo ID é o identificador do indivíduo rastreado. 

Espécie ID Data inicial 
Data 

Final 
Nº de observações 

tartaruga de 

couro - 

Dermochelys 

coriacea 

(2 indivíduos) 

TD1 27/12/2005 05/01/2007 826 

TD2 19/01/2006 25/08/2006 197 

 

 

tartaruga 

cabeçuda - 

Caretta caretta 

(10 indivíduos) 

TC1 09/02/2006 09/03/2006 168 

TC2 27/01/2006 06/03/2006 227 

TC3 14/02/2006 17/03/2006 135 

TC4 19/03/2006 21/04/2006 65 

TC5 01/04/2006 18/04/2006 17 

TC6 06/03/2006 09/05/2006 11 

TC7 17/03/2006 29/04/2006 180 

TC8 17/03/2006 11/04/2006 117 

TC9 24/04/2006 07/06/2006 92 

TC10 12/02/2005 10/03/2005 72 
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tartaruga de 

pente - 

Eretmochelys 

imbricata 

(10 indivíduos) 

 

TE1 14/03/2005 01/04/2005 29 

TE2 01/03/2005 13/03/2005 48 

TE3 13/02/2005 27/02/2005 21 

TE4 22/02/2005 14/03/2005 41 

TE5 31/03/2005 11/06/2005 47 

TE6 12/02/2005 10/03/2005 76 

TE7 27/03/2005 15/04/2005 86 

TE8 23/03/2005 19/04/2005 76 

TE9 05/04/2005 21/05/2005 46 

TE10 13/04/2005 09/10/2005 45 

 

 

tartaruga oliva - 

Lepidochelys 

olivacea 

(9 indivíduos) 

 

 

TL1 01/02/2006 14/02/2006 28 

TL2 03/02/2006 05/03/2006 54 

TL3 29/04/2006 15/07/2006 74 

TL4 27/02/2006 24/03/2006 44 

TL5 08/02/2006 10/04/2006 265 

TL6 17/04/2006 30/04/2006 14 

TL7 11/02/2006 05/07/2006 122 

TL8 21/03/2006 05/04/2006 26 

TL9 22/04/2006 25/06/2006 157 

Fonte: Autor 

 

A variação no número de observações se deve aos dados obtidos através da 

passagem do satélite pela área em que o animal transitou. Esses rastreamentos são 

obtidos várias vezes diariamente mas para que a precisão das localizações esteja 

em acordo com os reais, na fase do processamento os centros que realizam essa 

etapa precisam que algumas informações estejam coerentes durante a passagem 

do sensor pela área do transmissor. Isso demonstra que para que as localizações 

dos indivíduos sejam utilizadas em pesquisas ou até mesmo sejam capturadas, não 

basta que o transmissor esteja em perfeito estado, mas que fatores como o animal 

estar na superfície do mar na passagem do satélite ocorra. 
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3.3 SOBRE AS ESPÉCIES ESTUDADAS 

 

As espécies que fazem parte desse estudo são as seguintes: 

 

3.3.1 Tartaruga de couro (Dermochelys coriacea - Linneaus, 1766) 

 

A tartaruga de couro é também conhecida como tartaruga gigante. Essa é a 

única espécie remanescente da família Dermochelydae. Sua carapaça não é 

ossificada, mas sim revestida por um tecido coriáceo que deu origem ao nome da 

espécie. De todas as espécies de tartarugas marinhas, a D. coriacea é a maior em 

tamanho, com um peso na fase adulta de 250 a 910 kg (WYNEKEN, 2013) e um 

comprimento curvilíneo médio da carapaça (CCC) entre 130-160 cm (ZUG & 

PARHAM, 1996). As fêmeas que desovam no Brasil apresentam um CCC médio de 

159,8 cm (THOME et al., 2007). A distribuição dessa espécie é bastante ampla, 

ocorrendo em todos os oceanos temperados e tropicais, inclusive em águas 

subpolares (PRITCHARD & TREBBAU, 1984) mas as desovas, entretanto, ocorrem 

em praias tropicais, raramente subtropicais. A única área conhecida no Brasil que se 

observou a ocorrência regular de desovas foi a costa norte do estado do Espírito 

Santo (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999). A temporada de desova vai de 

setembro a janeiro, com o pico de desovas em novembro e dezembro (THOME et 

al., 2007). Existem ainda relatos esporádicos de desovas no norte do Rio Grande do 

Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e no sul da Bahia (BARATA & FABIANO, 

2002) A IUCN classifica a espécie como criticamente em perigo (2008). 

 

3.3.2 Tartaruga cabeçuda (Caretta caretta - Linnaeus, 1758) 

 

A C. caretta, também conhecida como tartaruga cabeçuda ou mestiça, possui 

hábitos pelágicos, passando a maior parte do tempo em áreas oceânicas mas 

podendo também se aproximar da costa em busca de alimento. As fêmeas que 

desovam no Brasil apresentam comprimento médio curvilíneo da carapaça de 102,8 

cm no litoral norte da Bahia (MARCOVALDI & LAURENT, 1996) e 102,7 cm no litoral 

norte do Espírito Santo (MACHADO, 2008). Sua distribuição é circunglobal (DODD, 

1988). O sítio de desova no Brasil fica no norte da Bahia e no litoral de Sergipe 

(MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999). Outros estados como Rio Grande do Sul 
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(na elevação do Rio Grande), Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Bahia, Sergipe e Ceará, foram registrados como locais de ocorrência não 

reprodutiva (MACHADO, 2008). A temporada de reprodução tem início em setembro, 

finalizando em março (MARCOVALDI & LAURENT,1996), mas o período de maior 

número de desovas ocorre em novembro (MARCOVALDI & CHALOUPKA, 2007). 

Essa espécie está classificada, quanto à categoria de ameaça, como em perigo 

(IUCN, 2008). 

 

3.3.3 Tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata - Linnaeus, 1766) 

 

A tartaruga de pente ou legítima possui distribuição circunglobal em águas 

tropicais e subtropicais, estando presente em águas oceânicas e águas costeiras, 

assim como em sistemas recifais (MORTIMER & DONNELLY, 2008). Como essa 

espécie está também associada aos recifes de corais, acredita-se que ela exerce um 

efeito indireto positivo na manutenção da biodiversidade desses locais, pois sua 

dieta é especializada em esponjas marinhas. 

As principais áreas de desova no Brasil ficam no litoral norte da Bahia e 

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

comprimento curvilíneo médio da carapaça das fêmeas que desovam nas praias 

brasileiras é em média de 97,4 cm (MARCOVALDI et al. 1999). Os períodos de 

reprodução no norte da Bahia e em Sergipe ocorrem entre novembro e março, 

principalmente nos meses de dezembro a fevereiro. Já no Rio Grande do Norte, a 

temporada de reprodução ocorre de novembro a abril, principalmente de janeiro a 

março.  

 

3.3.4 Tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea - Eschscholtz, 1829) 

 

L. olivacea é uma das tartarugas marinhas de menor tamanho do mundo. 

Apresenta um comportamento de desova peculiar, podendo realizá-lo de maneira 

solitária, em pequenos grupos ou em arribada (vários indivíduos desovando 

simultaneamente). Esse último tipo comportamental foi registrado na Costa Rica, 

Nicarágua, Panamá, México, Suriname e Índia (PLOTKIN et al., 1997). O 

comprimento curvilíneo médio da carapaça das fêmeas que desovam nas praias 

brasileiras é em média 73 cm (DA SILVA et al., 2007). A sua distribuição é 
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circunglobal (ABREU-GROBOIS & PLOTKIN, 2008). A área prioritária de desova 

desta espécie no Brasil está localizada entre o litoral sul do estado de Alagoas e o 

litoral norte da Bahia. As desovas mais frequentes ocorrem no estado de Sergipe. A 

temporada de reprodução inicia-se em setembro e termina em março, com o pico de 

desovas em novembro, dezembro e janeiro. Estudos de telemetria apontaram 

deslocamentos costeiros desde o Espírito Santo até o Pará, além de migrações para 

regiões equatoriais do Atlântico (MARCOVALDI et al., 2008). Dentre as tartarugas 

marinhas, essa é umas das espécies que apresentam menos pesquisas realizadas 

no que concerne à dinâmica dos movimentos migratórios. A classificação quanto à 

categoria de ameaça é em perigo no Brasil segundo (MACHADO et al., 2008) e pela 

última lista da IUCN de 2008. 

 

3.4 DADOS OCEANOGRÁFICOS 

 

As séries de tempo dos campos bi-dimensionais (latitude x longitude) da 

temperatura da superfície do mar (TSM), concentração superficial de clorofila (CSM) 

e velocidade das correntes superficiais para a região e períodos desse estudo foram 

obtidas a partir de bases de dados online atualizadas, descritas a seguir. 

 

3.4.1 SSALTO/DUACS (Ssalto multimission ground segment/ Data Unification and 

Altimeter Combination System) 

 

Os dados SSALTO/DUACS estão disponíveis no site 

<http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/sea-surface-height-products/global/ 

msla-mean-climatology.html#c10358>. A missão produz dados altimétricos 

compostos por dois componentes: um de Tempo Real (NRT) e outro de um Tempo 

Demorado (DT). Esses dados são distribuídos pela AVISO (Archiving, Validation and 

Interpretation of Satellite Oceanographic data) e suportados pelo CNES (Centre 

National d'études Spatiales). Os mapas são gerados a partir de um produto 

combinado ("merged"),  compreendendo a melhor amostragem disponível no tempo 

e correspondendo a mapas diários de anomalia do nível médio do mar (MSLA) 

convertidos em médias mensais disponíveis a partir de janeiro de 1993. Esses 

mapas estão disponíveis na forma de um mapa global com grade amostral fixa ao 

longo do tempo na resolução espacial de 1/4 º de latitude e longitude, como 
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resultado de uma interpolação ótima entre as medidas obtidas por todas as missões 

disponíveis em um determinado momento.  A amostragem e determinação de erros 

de comprimento de onda longo são melhoradas e, portanto, esta série é melhor em 

qualidade, mas não homogênea durante o período de tempo. A informação gerada 

foi utilizada para sobrepor os deslocamentos das tartarugas a fim de verificar a 

relação desses animais com feições de mesoescala associados às diferentes 

correntes marinhas da área desse estudo e identificadas  nos mapas. 

 

3.4.2 OSCAR (Ocean Surface Current Analysis Real-time)  

 

 O banco de dados OSCAR encontra-se disponível no site 

<https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSCAR_L4_OC_third-deg>. O OSCAR é fruto 

de um modelo que combina informações sobre a corrente geostrófica (gerada pelos 

gradientes de densidade da água do mar), deriva de Ekman e transporte de 

Stommel (forçados pelo vento), além de um termo complementar a partir do 

gradiente de flutuabilidade ("buoyancy") de superfície. Esse modelo agrega um 

conjunto de dados de vários satélites e dados observacionais tomados in situ. No 

modelo, a velocidade horizontal de corrente é estimada a partir da altura da 

superfície do mar, do vetor vento superficial e da temperatura da superfície do mar. 

O nível de processamento é o mais completo (L4), com resolução espacial 1/3 º 

latitude e longitude. Já a resolução temporal é de cinco dias. O dado gerado pelo 

modelo foi utilizado nesse trabalho para analisar as velocidades das correntes 

superficiais do oceano no período e região estudados.  

 

3.4.3 MODIS AQUA 

 

Os dados de TSM e CSM foram obtidos através do site do projeto Ocean 

Color Web <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cms/>. do Ocean Biology Processing 

Group (OBPG) da NASA (National Aeronautics and Space Administration). Este site 

contém dados relacionados ao oceano, a partir de uma série de missões que são 

apoiadas no âmbito e instalações da NASA.  Os dados de ambas as variáveis 

utilizadas no presente estudo provém do sensor MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer) a bordo do satélite AQUA. Esse satélite passa do sul 

para o norte ao longo do equador à tarde e amostra toda a superfície da Terra a 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSCAR_L4_OC_third-deg
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cada 2 dias. As informações são adquiridas por 36 bandas espectrais com resolução 

espacial de até 1 km e o conjunto dos dados abrange todo o período de operações 

de rotina desde maio de 2002. Os dados também são disponibilizados com os 

efeitos atmosféricos (como nuvens, aerossóis, etc.) já corrigidos. Todos os dados de 

TSM utilizados para a realização deste estudo provém do produto MOD28 (Sea 

Surface Temperature) que mede a radiância em cinco bandas espectrais no 

infravermelho.  Já os dados de CSM são baseados no algoritmo V6 da cor do 

oceano, onde são combinadas as radiâncias medidas em dois comprimentos de 

onda do espectro eletromagnético, um no azul e outro no verde. O produto é o 

OC3M (Ocean Chlorophyll Three-band Algorithm for MODIS). Todos os dados 

utilizados para a realização deste estudo estão disponíveis na resolução espacial de 

4 km e referentes à médias mensais nos períodos de rastreamento das tartarugas 

entre janeiro de 2005 a dezembro de 2009. 

 

3.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Nos estudos telemétricos sobre rotas migratórias de animais, os dados 

coletados pelos rastreadores são enviados pelo satélite para estações em terra e em 

seguida, para estações de processamento. Nos dados utilizados aqui, essa parte foi 

realizada através do sistema ARGOS que opera na França e Estados Unidos 

(http://www.cls.fr e ARGOS, 1996). A informação sobre localização (latitude e 

longitude), data, hora entre outras especificações são então fornecidas, assim como 

o nível de acurácia (LC) dos pontos. Os LCs são importantes porque determinam o 

grau de confiabilidade na localização fornecida.  A classificação é dada por LC 3; 

LC2;  LC1; LC0  que, respectivamente, significa precisão menor que 150 m; precisão 

entre 150 e 350 m; entre 350 e 1000 m e precisão menor que 1000 m. Já a 

classificação LC A, B e Z  ocorre quando o número de sinais obtidos pelo satélite 

não foi suficiente para calcular a acurácia (ARGOS, 1996). Mesmo que esses sinais 

possuam acurácia desconhecida (A, B e Z), eles podem muitas vezes ser utilizados, 

dependendo do objetivo de cada pesquisa.  

O processamento e a escolha dos dados é uma etapa importante nas 

análises e, para a realização dessa dissertação, foram obtidos dados de localização 

de todas as acurácias sem distinção. Para que as análises fossem realizadas com 
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sucesso, o tratamento dos dados incluiu uma fase de pré-processamento. Nessa 

fase, todos os pontos espúrios ou considerados impossíveis com base no 

conhecimento existente sobre a biologia do animal foram eliminados. Nessa etapa, 

por exemplo, pontos indicando a localização das tartarugas marinhas no continente 

e outras localizações improváveis com respeito a localizações vizinhas foram 

eliminados das séries de tempo. O sistema ARGOS também determina que 

velocidades acima de 10 km/h são improváveis (ECKERT, 2002). Com isso, o 

processo de eliminação se repetiu até que todas as velocidades entre localizações 

geográficas sucessivas fossem menores que essa velocidade máxima pré-

estabelecida. Para o cálculo de velocidade de deslocamento de cada tartaruga 

marinha monitorada, utilizou-se a metodologia de Craig (2004), através do número 

de dias tomados para percorrer uma determinada distância. Dessa forma, os dados 

de velocidade instantânea entre duas localizações consecutivas formam uma nova 

série de tempo sobre a velocidade do animal na superfície do mar (GASPAR, 2006).   

Ainda como parte do pré-processamento, selecionaram-se apenas os 

movimentos migratórios entre as áreas de reprodução e alimentação de cada 

indivíduo (rotas pós-nidificação).  O tipo de rota utilizada nessa pesquisa é nomeada 

por Lopez-Mendilaharsu (2009) como “movimento de trânsito”, sendo referente a um 

deslocamento horizontal significativo. Devido a isso, foram retiradas as informações 

contendo pontos aglomerados que, por vez, indicam áreas de forrageio ou descanso 

(não objeto desse estudo). A Figura 4 é um exemplo que aborda os padrões de 

deslocamento de aves migratórias e ilustra os dois tipos de movimentos realizados 

por animais migratórios.  Na Figura 4 a imagem a ficou demonstrado o padrão típico 

de movimento em trânsito, por exemplo.  
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Figura 4 - Exemplo de padrão de movimentação de aves migratórias obtido via 
telemetria. Os vértices, pontos escuros, são as localizações. As setas pontilhadas 
indicam a direção do movimento. Na figura, (a) indica movimento pouco tortuoso 
com deslocamento direcionado (trânsito) e (b) indica movimento tortuoso de busca, 
típico de ocorrer em áreas de alimentação. 
 

 

Fonte: CANDIA-GALLARDO et al. (2010) 

 

Em alguns estudos com tartarugas marinhas, os valores superficiais de 

velocidade de deslocamento podem ser utilizados para predições ou análises sobre 

o estado do mar. Isso é possível pelo fato de que os mergulhos realizados pelas 

tartarugas marinhas, na maioria das vezes, ocorrem próximos à superfície do mar na 

zona epipelágica (HAYS et al., 2004b). As medidas da velocidade média de 

deslocamento dos indivíduos de tartaruga realizadas aqui utiliza os dados dos 

deslocamentos zonal e meridional (deslocamentos em longitudes e, latitudes, 

respectivamente) e o intervalo de tempo entre duas medidas consecutivas. Essas 

medidas resultam em estimativas de velocidade zonal (Ui) e meridional (Vi) de 

deslocamento, que podem ser diretamente comparadas às velocidades  zonal e 

meridional de corrente fornecidas pelo banco de dados OSCAR. Nesse caso, a 

simples comparação entre as velocidades de deslocamento e as velocidades de 

corrente serve para verificar se os indivíduos descrevem maior velocidade ou menor 

que a corrente superficial, indicando se eles se aproveitam da corrente para se 

deslocar sem esforço ou transitam em maior velocidade ou até contra a direção 

dessas correntes. 
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O principal software utilizado no processamento de imagens foi o Matlab®, 

que é uma excelente ferramenta para soluções científicas, principalmente na área 

processamento de sinais e visualização.  Apesar de o Matlab® dispor de excelentes 

ferramentas estatísticas, optou-se por realizar as análises estatísticas no software R 

(versão 3.2.4). O Quatum Gis (versão 2.14) foi utilizado na filtragem, reconstrução 

das rotas, confecção de mapas e observação das localizações das tartarugas.   

 Os dados obtidos sobre as variáveis oceanográficas TSM e CSM 

compreenderam as posições filtradas das 31 tartarugas marinhas rastreadas entre 

os anos de 2005 a 2009. Esses dados foram testados quanto à normalidade usando 

o teste Shapiro Wilk (p>0,05) e, quando atendiam as premissas, foram analisados 

utilizando testes estatísticos paramétricos, como o teste t. Quando as premissas não 

eram atendidas, optou-se por utilizar os testes não paramétricos como o teste de 

Wilcoxon Rank Sum (equivalente ao Teste U de Mann-Whitney) e o teste de Kruskal-

Wallis para comparar dados referentes a mais que dois indivíduos. 
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4 RESULTADOS 

 

A abordagem metodológica empregada nesse estudo examinou os 

movimentos migratórios de rotas pós-nidificação de quatro espécies de tartarugas 

marinhas ocorrentes no litoral brasileiro. Foram integrados dados oceanográficos 

que dão suporte ao estudo das relações entre os padrões oceanográficos e as rotas 

desempenhadas por 31 indivíduos de tartarugas marinhas rastreados entre os anos 

de 2005 e 2009. A maioria dos animais permaneceu exclusivamente na plataforma 

continental brasileira, porém, em alguns casos, os animais tiveram comportamento 

pelágico.  O número de dias realizando movimento em trânsito também foi variável e 

as informações referentes aos pontos de inicio e fim desses do rastreamentos 

encontram-se na Tabela 2. As tartarugas Dermochelys coriacea (TD) (figura 5) 

alcançaram latitudes mais altas enquanto as outras espécies (Caretta caretta [TC], 

Eretmochlelys imbrincata [TE], Lepidochelys olivacea [TL]) foram rastreadas em 

baixas latitudes (figura  11, 15 e 17).    As regiões compreendidas por esses animais 

apresentam distintos padrões oceanográficos que influenciaram as tartarugas, 

principalmente no que diz respeito à sazonalidade. Esses animais mostraram 

estratégias diversas de navegação, tanto aproveitando as correntes superficiais 

quanto nadando contra as mesmas. A maioria dos indivíduos nadou de forma 

voluntária, realizando movimentos meridionais (norte/sul) e zonais (leste/oeste).  

 

Tabela 2 - Localização inicial e final dos indivíduos e o tempo em movimento de 
trânsito 

ID (ano) 
Longitude 

inicial 
Latitude 
inicial 

Longitude 
final 

Latitude 
final 

Dias em 
trânsito (d) 

TD1 (2006) -39.812 -19.666 8.998 -14.540 375 

TD2 (2006) -39.645 -20.028 -44.226 -24.345 219 

TC1 (2006) -38.205 -12.877 -38.317 -3.607 29 

TC2 (2006) -38.263 -12.878 -37.644 -4.063 39 

TC3 (2006) -37.910 -12.497 -38.909 -2.888 32 

TC4 (2006) -37.979 -12.554 -37.888 -3.885 34 

TC5 (2006) -34.654 -7.213 -37.321 -4.220 12 

TC6 (2006) -38.261 -12.878 -39.771 -2.396 40 

TC7 (2006) -37.956 -12.542 -38.863 -3.123 44 
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TC8 (2006) -37.268 -11.627 -37.746 -3.887 26 

TC9 (2006) -38.270 -12.893 -46.934 -0.495 44 

TC10 (2006) -38.157 -12.808 -35.755 -5.005 27 

TE1 (2005) -37.924 -12.484 -44.940 -1.041 47 

TE2 (2005) -38.062 -12.818 -38.941 -16.982 12 

TE3 (2005) -37.346 -12.045 -35.096 -9.016 15 

TE4 (2005) -37.988 -12.584 -35.451 -9.619 21 

TE5 (2005) -38.171 -12.842 -38.952 -17.252 15 

TE6 (2005) -38.157 -12.808 -35.755 -5.005 27 

TE7 (2005) -38.026 -12.716 -35.676 -20.631 24 

TE8 (2005) -38.105 -12.725 -39.132 -3.119 28 

TE9 (2005) -38.196 -12.799 -43.108 -2.312 47 

TE10 (2005) -37.761 -12.489 -35.388 -9.624 28 

TL1 (2006) -36.789 -10.700 -38.387 -13.046 13 

TL2 (2006) -36.666 -10.657 -38.822 -13.505 31 

TL3 (2006) -36.889 -10.894 -47.252 -0.394 78 

TL4 (2006) -36.414 -10.580 -35.693 -4.836 26 

TL5 (2006) -36.874 -10.982 -31.215 0.085 62 

TL6 (2006) -37.296 -11.511 -35.893 -9.888 14 

TL7 (2006) -36.777 -10.694 -26.925 0.834 145 

TL8 (2006) -36.296 -10.569 -34.670 -7.803 16 

TL9 (2006) -36.673 -10.648 -47.029 -0.478 65 

TC4 (2008) -37.865 -3.864 -37.860 -13.070 37 

TC4 (2009) -37.280 -12.375 -34.735 -8.370 15 

TC5 (2008) -37.043 -4.492 -36.393 -10.950 24 

TC7 (2007) -34.748 -7.370 -37.461 -12.037 23 

TC7 (2008) -37.390 -11.936 -35.790 -4.602 19 

Fonte: Autor 

 

A variabilidade oceânica sazonal, associada aos processos físicos e 

biológicos como o enriquecimento biológico na plataforma continental da porção sul 

brasileira, assim como o aporte de águas continentais no período do inverno, 

delineou a migração das tartarugas. Mesmo que os períodos de residência do 

animais não façam parte das análises realizadas nessa dissertação, ficou claro que 

esses estiveram associados com áreas ricas em fitoplâncton, como áreas de 

ressurgência, evidentes nos mapas de concentração de clorofila (figura 7).  Isso 
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demonstra que as tartarugas buscam ajustar sua distribuição e padrão na procura de 

maximizar a eficiência de alimento com a finalidade, como esperado, de repor a 

energia gasta nos períodos de reprodução e nidificação. No inverno e primavera, a 

permanência em áreas tropicais, em torno dos estados do Rio de Janeiro (RJ) e 

Espírito Santo (ES), evidenciou o aproveitamento de regiões com grande produção 

biológica em sistemas dinâmicos como a ressurgência costeira.  E isso aconteceu 

não apenas nas regiões sul-sudeste, mas no norte do Brasil com as TCs, TLs e TEs 

que tenderam a áreas com alta taxa de CSM. 

Poucos estudos sobre tartarugas marinhas têm se dedicado à região do 

Oceano Atlântico Sudoeste onde, ao norte de 35 °S no inverno e sobre a plataforma 

continental ocorre a expansão da pluma do Rio da Prata pela ação dos ventos 

provenientes do sul, típicos dessa estação do ano (MENDONÇA et al., 2016; 

SOUZA & ROBINSON, 2004). A área que compreende a plataforma continental do 

estado do RS, onde as águas do Rio da Prata ocorrem no inverno, é um dos locais 

em que as tartarugas TDs foram rastreadas e seus deslocamentos analisados nesse 

trabalho.  E, apesar dos indivíduos estudados aqui não terem se deslocado para a 

região da CBM, a espécie TD costuma ter relação com essa região caracterizada por 

seu complexo padrão de circulação que inclui vórtices e meandros e outros ciclos de 

variabilidade como o anual e de mais alta frequência (GIANNINI & GARCIA, 2009). 

A Tabela 3 apresenta o período em que cada um dos indivíduos analisados aqui 

realizou movimento em trânsito. As imagens de satélite processadas e analisadas 

para esse trabalho compreenderam todas as séries de tempo de todos os 31 

indivíduos vistos na tabela 3, porém somente algumas dessas foram selecionadas 

para serem apresentadas nesse trabalho como exemplos para compor o capítulo de 

resultados, ressaltando os pontos da trajetória das tartarugas que mais se 

relacionam com as feições do oceano e as características gerais esperadas para os 

parâmetros oceanográficos analisados. Nas sessões seguintes desse documento 

descrevem-se com maior detalhamento os resultados, dividido-os por espécie 

estudada.  
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Tabela 3 – Meses de ocorrência do movimento em trânsito dos indivíduos no período de 2005 a 2009 

          ID 
 

PERÍODO      

TD1 TD2 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 

                 

2005 

Fevereiro 
              

    
 Março 

             
  

 
    

Abril 
            

  
   

  
Maio 

            
  

    Dezembro   
                

2006 

Janeiro     
 

  
             

Fevereiro           
      

  
     

Março       
 

    
 

      
 

  
     

Abril     
   

            
      

Maio     
        

  
      

Junho     
        

  
      

Julho     
               

Agosto     
               

Setembro   
                

Outubro   
                

Novembro   
                

Dezembro   
                

2007 
Janeiro   

                
Novembro 

       
   

        

2008 

Março 

       
   

        Abril 

       
   

        Novembro 

     
    

          Dezembro 

     

    

          
2009 

Março 

     

  

           Abril 
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Tabela 3 – Meses de ocorrência do movimento em trânsito dos indivíduos no período de 2005 a 2009 (continuação) 

          ID 
 

PERÍODO          

TE6 TE7 TE8 TE9 TE10 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 

              

2005 

Fevereiro   
             Março       

           Abril 

 
        

         Maio 

    
  

         Dezembro 
              

2006 

Janeiro 
              

Fevereiro 
     

    
 

    
 

  
  

Março 
      

  
 

    
 

    
 

Abril 
       

  
 

          

Maio 
       

  
   

  
 

  

Junho 
       

  
   

  
 

  

Julho 
       

  
   

  
  

Agosto 
              

Setembro 
              

Outubro 
              

Novembro 
              

Dezembro 
              

Fonte: Autor
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4.1 DESLOCAMENTOS DE DERMOCHELYS CORIACEA (TD) E RELAÇÕES COM 

AS FEIÇÕES OCEANOGRÁFICAS 

 

As estratégias de deslocamento dos indivíduos de TD analisados aqui foram 

semelhantes àquelas descritas no estudo de Lopez-Mendilaharsu et al. (2009). Os 

autores descrevem que as TDs realizam movimento migratório compreendendo 

latitudes entre 35°S e 11°S e longitudes entre 54°W e 8°E (figura 5). As rotas 

realizadas por cada indivíduo dessa espécie constam na figura 6, nela podemos ver 

que a espécie utiliza diferentes estratégias de navegação e dispersão e mantém 

fidelidade regional quanto às áreas de alimentação em altas latitudes. 

 

Figura 5 - Deslocamentos dos indivíduos (TD1 e TD2) da espécie Dermochelys 
coriacea no Oceano Atlântico Sul. Os deslocamentos compreendem regiões de 
trânsito na plataforma continental sul-sudeste brasileira e uma migração 
transoceânica. 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados relativos aos indivíduos estudados aqui mostram que o início 

dos deslocamentos para as áreas de alimentação ocorreu nos meses de verão (em 

dezembro e janeiro). Enquanto que a saída dessas áreas ocorreu nos meses de 

outono e inverno (maio e junho) rumo ao norte, justamente quando ocorre uma 

diminuição significante da TSM devido ao efeito sazonal e, em consequência da 

penetração das águas frias provenientes do Rio da Prata.  
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Figura 6 - Localização e série de tempo de cada indivíduo monitorado da espécie 
Dermochelys coriacea. 

Tartaruga (ID) 
Série de tempo relacionado à Latitude e 

Longitude 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

O comportamento dos indivíduos indicou uma atividade sazonal impulsionada 

pela diminuição da TSM, especialmente quando essa foi menor que 15°C, indicando 

uma provável limitação térmica dos animais em movimento pela região costeira. 

A análise das imagens de TSM sobrepostas aos deslocamentos dos animais 

demonstra que esses deslocaram-se em águas com temperatura da superfície do 

A 

B 
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mar (TSM) média de 22°C e em regiões costeiras com altas concentrações de 

clorofila (figura 7). A TD1 foi o indivíduo que apresentou um maior deslocamento, 

descrevendo um comportamento pelágico forte. Esse indivíduo deslocou-se durante 

14 meses a partir do final de dezembro de 2005 (figura 6). A saída da plataforma 

indicou o início da migração transoceânica com baixas concentrações de clorofila no 

ambiente circundante e com TSM média próxima a 27ºC. À medida que o animal 

seguia a rota em direção à região do litoral sul do Brasil, a TSM diminuía. O 

indivíduo chegou à costa do Rio Grande do Sul em 23/02/2006, e a água tinha TSM 

de 25ºC com 0,11 mg.m-3 de clorofila a. Nesse período, ocorreu um aumento da 

CSM na região sul.  Nos meses de abril e maio, o indivíduo TD1 permaneceu em 

ambientes costeiros, mas no mês seguinte (junho) deslocou-se no litoral de São 

Paulo seguindo, em sequência, para a migração em oceano aberto. A comparação 

da Figura 5 com a Figura 7 mostra que o descolamento de TD1 foi direcionado à 

uma região de grande produtividade primária da costa sudoeste africana (com altas 

concentrações de clorofila e baixas TSMs), conhecida como a região da 

Ressurgência de Benguela.  E, ainda sobre a Figura 7, pode-se também observar a 

presença de nuvens na região (pontos brancos), o que muitas vezes dificulta a 

obtenção de dados de satélite como a CSM, mesmo em escala temporal mensal. 
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Figura 7 - Mapa de concentração de clorofila na superfície do mar média do mês de 
dezembro de 2006.  Em amarelo destaca-se o deslocamento do animal (TD1) 
naquele mês e, em preto, uma seta indica a direção da migração. 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 8 relaciona a rota da TD1 durante o mês de fevereiro de 2006 com 

as correntes oceânicas superficiais derivadas dos dados OSCAR e a TSM médias 

para o mês. Pode-se verificar que o animal tendeu a se deslocar fora dos núcleos 

dos vórtices oceânicos, o que é um indicativo que as correntes oceânicas podem ter 

sido utilizadas de forma a otimizar o deslocamento na maior parte de sua rota. 

Embora o animal preferiu primeiro seguir contra a Corrente do Brasil ao largo da 

costa brasileira, quando o animal partiu para sua migração transoceânica esse 

passou a seguir para leste contra a direção das correntes residuais entre estruturas 

de mesoescala.  
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Figura 8 - Rota de TD1 no mês de fevereiro de 2006 sobre o mapa de correntes 
superficiais e TSM média do mês referido.  

 

Fonte: Autor 

 

O indivíduo (TD2) desenvolveu uma rota estritamente costeira. Em janeiro de 

2006, TD1 e TD2 iniciaram suas migrações rumo à altas latitudes partindo do litoral 

do ES (área de nidificação) onde a TSM média mensal era 27,5ºC (Figura 9). Nesta 

mesma figura observa-se a variabilidade comportamental dos indivíduos 

demonstrando diferentes estratégias de deslocamento porém mesmo sentido.  
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Figura 9 – Estado do oceano no mês de janeiro de 2006, período de partida dos 
animais rumo ao sul, em relação às correntes superficiais e TSM média.  

 

Fonte: Autor 

 

As mais altas concentrações de clorofila que o animal TD2 experimentou 

ocorreram quando ele esteve nadando na embocadura do Rio da Prata, local onde 

residiu todo mês de abril (Figura 10). E com uma TSM média de 15ºC e 12.2 mg.m-3 

de clorofila no final de maio de 2006, esse indivíduo iniciou a migração rumo ao 

norte, provavelmente em consequência dos baixos valores de TSM que iniciaram a 

predominar na costa sul do Brasil até setembro.  

Nas análises mensais de CSM, em janeiro de 2006 observa-se uma frente 

rica em CSM na região sul do país, período que os animais iniciaram migração 

sentido sul. No mês de agosto, quando se inicia também um aumento da CSM na 

costa sul do país os animais não se encontram na área, por exemplo a tartaruga 

A 

B 

A 

B 
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TD1 estava presente na latitude 25ºS (no litoral do estado de São Paulo) com TSM 

de 22ºC e baixos valores de CSM, semelhante a TD2 com o último ponto em latitude 

24°S e 23°C de TSM. Isso demonstra que as rotas dos animais não são delineadas 

todo o período pelo estado biológico do mar, diferentemente das análises mensais 

de TSM, que demonstraram valores pouco variáveis principalmente de TD1. 

 

Figura 10 – Estado do oceano no mês de abril de 2006 (período de residência da 
TD2 no RP) em relação às correntes superficiais e TSM média do mês referido.  

 

Fonte: Autor 

 

Dos animais analisados da espécie D. coriacea, TD2 alcançou uma latitude 

de 35,4 ºS. Na Tabela 4 constam os valores médios experimentados de TSM e CSM 

pelos indivíduos no período do rastreamento, além da velocidade média de 

deslocamento de cada animal. O indivíduo TD2 percorreu valores de clorofila 

menores, existindo diferença significativa entre os indivíduos TD1 e TD2 no que diz 

respeito a essa variável (W= 13866, p<0). Nos valores de TSM, porém, mesmo com 

a maior amplitude de TSM experimentada pelo animal costeiro, a diferença entre os 

animais foi pouco significativa para determinar que as diferentes estratégias de 

deslocamento fossem devido a diferentes tolerâncias térmicas (W = 11353, p = 

0,1065).  
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Tabela 4 – Resultados das análises dos parâmetros TSM e CSM experimentados 
e a velocidade ao longo dos deslocamentos dos indivíduos da espécie TD 
contendo os valores médios, desvio padrão (±) e a amplitude. 

Tartarugas 
TSM média 

(°C) 

Amplitude 

(°C) 

CSM média 

(mg.m-3) 

Amplitude 

(mg.m-3) 

Velocidade 

(m/s) 

TD1 22,7 ± 1,9 
19,2 – 27,6 

(8,4) 
0,26 ± 0,4 

0,04 – 

4,29 

(4,25) 

0,38 ± 0,2 

TD2 23,1 ± 4,6 
13,7- 28,7 

(15) 
1,68 ± 3,4 

0,07- 18,3 

(18,06) 
0,10 ± 0,5 

Fonte: Autor 

 

Sobre as velocidades de deslocamento, entre os indivíduos existiu diferença (t 

= 16.565, df = 293.6, p < 2.2e-16), confirmando que o animal com deslocamento 

oceânico teve uma velocidade média superior que o animal de deslocamento mais 

costeiro durante toda sua rota, provavelmente em decorrência do menor 

aproveitamento da circulação oceânica superficial (gráfico 1). 

Os valores de CSM próximo da costa são mais elevados e reduzem 

gradativamente em direção ao oceano aberto, o que explica as diferenças nos 

valores entre os animais de deslocamento costeiro e oceânico. As maiores 

concentrações de clorofila estão associados a regiões próximas a descargas de rios, 

como a foz do Rio Doce em Linhares no Espirito Santo e a foz do RP no Uruguai 

(regiões em que os animais estiveram).  O Rio Doce é um dos  principais rios da 

costa leste do Brasil e representa fonte significativa de sedimentos em suspensão, 

disponibilizando 110 t/km²/ano (SOUZA & KNOPPERS, 2003). Devido ao período de 

maior pluviosidade nos meses de novembro a março (CPTEC/INPE, 2013) ocorre 

um aumento da contribuição continental, principalmente, por meio da vazão fluvial. 

Os indivíduos de TD estiveram nessa área entre os meses de dezembro e inicio de 

janeiro, chegando muito próximos à costa no período de reprodução e nidificação, 

quando a vazão do Rio Doce geralmente se eleva.  
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Gráfico 1 - Velocidade (intensidade) das correntes superficiais e de deslocamento da 
tartaruga TD1. Os valores negativos indicam diminuição da velocidade voluntária da 
TD1. 

 

Fonte: Autor 

 

 

4.2 DESLOCAMENTOS DE CARETTA CARETTA (TC) E RELAÇÕES COM AS 

FEIÇÕES OCEANOGRÁFICAS 

 

Os animais dessa espécie demonstraram movimentos costeiros, basicamente 

meridionais. Essas tartarugas percorreram um corredor migratório ao longo da 

plataforma e talude continental entre as regiões nordeste e norte do Brasil (figura 11 

e 12). Os destinos migratórios de TC estiveram relacionados com a disponibilidade 

de alimento, indicado nas imagens de CSM, o que confirma os destinos de 

alimentação fixa para a espécie na região, pois todos os indivíduos tiveram o mesmo 

sentido e similaridade de comportamento deslocando-se aos locais de alimentação.   
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Figura 11 - Deslocamento dos indivíduos (TC1 a TC10) da espécie Caretta caretta.  

 

Fonte: Autor 

 

Todos os animais chegaram ao litoral do Ceará (CE) entre os meses de 

março e abril, com exceção de um indivíduo que chegou em maio, na figura 12 

pode-se observar as rotas percorridas por cada indivíduo e o período. Para essa 

espécie a série de tempo compreende rotas de retorno de 2007 a 2009, 

demonstrando os intervalos de remigração e a similaridade nas rotas de retorno.  

Somente TC10 dirigiu-se até a foz do Rio Amazonas e apenas TC1 realizou um 

desvio de rota, saindo da plataforma continental em fevereiro de 2006, retornando 

sete dias após esta data.  
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Figura 12 – Localização e série de tempo de cada indivíduo monitorado da espécie 
Caretta caretta 

Tartaruga 
Série de tempo relacionado à Latitude e 

Longitude 

 

 

 

 

 

 

A 
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Fonte: Autor 

 

As análises de CSM e TSM médias mostram que nada de anormal ocorreu 

com essas variáveis no que diz respeito aos seus valores e distribuição espacial que 

explicasse esse comportamento (figura 13 e 14). A velocidade do animal nesse 

período foi superior à da corrente superficial. O indivíduo inicialmente nadou contra a 

CB, e mais tarde cruzou uma circulação de dois vórtices oceânicos observados entre 

cerca de 10-14 ºS e 35-39 °W (figura 14). Quando atingiu o vórtice anticiclônico 

K 

L 
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(altas anomalias de altura do nível do mar) o indivíduo provavelmente aproveitou-se 

da direção de corrente para norte/noroeste e apresentou um aumento de sua 

velocidade de natação no período. 

 

Figura 13 - Deslocamento de TC1 relacionado a média de TSM e CSM em fevereiro 
de 2006. Nas imagens, o sentido da migração é indicado por A até B. 

 

Fonte: Autor 

 

No mapa de anomalia do nível do mar (Figura 14b) para o mês de fevereiro 

de 2006 quando ocorreu o desvio na trajetória de TC1, foi possível perceber a 

atuação dos vórtices citados anteriormente na região, e a associação do 

deslocamento do animal com a feição oceanográfica de alta anomalia de altura do 

nível do mar (vórtice anticiclônico) por um período que durou cinco dias. Os valores 

altos de TSM e baixos registrados de CSM (não mostrados) são característicos dos 

vórtices anticiclônicos que, no hemisfério sul, possui núcleo quente e pobre em 

clorofila (nutrientes). 
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Temperatura Superficial do Mar – Fevereiro 

2006 [TC1] 

Figura 14 - Rota da TC1 sobre as imagens de circulação oceânica superficial (a) e 
altimetria (b) no mês que ocorreu o desvio. Nas imagens, o sentido da migração é 
indicado por A até B. 

  

 

 

 
Fonte: Autor 

 

Os indivíduos dessa espécie estudados aqui tiveram um tempo de 

deslocamento semelhante entre si para alcançar as áreas de alimentação. Esse 

Anomalia do nível do mar média 

SSALTO/DUACS – Fevereiro 2006 [TC1] 

a)  

b)  
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tempo médio foi de 32 dias (± 9,3). Na Tabela 5 constam os valores médios 

experimentados de TSM e CSM pelos indivíduos no período do rastreamento, além 

da velocidade média de deslocamento de cada animal. No CE, área em que a 

maioria dos animais estiveram associados, a TSM ficou entre 28 e 29ºC e os valores 

de CSM entre 0,1 e 0,2 mg.m-3. Para os animais que chegaram um mês antes (em 

março), esses valores foram um pouco diferentes (média de 27ºC, 0,08 mg.m-3), 

demonstrando uma pequena variação sazonal na região. 

 

Tabela 5 - Resultados das análises dos parâmetros TSM e CSM experimentados e 
a velocidade ao longo dos deslocamentos dos indivíduos a espécie TC contendo os 
valores médios, desvio padrão (±) e a amplitude. 

Tartarugas 
TSM  média 

(°C) 

Amplitude 

(°C) 

CSM média 

(mg.m-3) 

Amplitude 

(mg.m-3) 

Velocidade 

(m/s) 

TC1 22,7 ± 1,90 
19,2 - 27,6 

(8,4) 
0,26 ± 0,4 

0,04 - 4,29 

(4,25) 
0,56 ± 0,18 

TC2 28,16 ± 0,60 
27,1 - 29,3 

(2,2) 
0,42 ± 0,38 

0,11 - 1,86 

(1,75) 
0,40 ± 0,20 

TC3 28,36 ± 0.41 
27.6 - 28.9 

(1.3) 
0.29 ± 0.30 

0.08 -1.75 

(1.67) 
0.51 ± 0.22 

TC4 28,60 ± 0,71 
27,5 - 29,5 

(2) 
0,19 ± 0,07 

0,09 - 0,33 

(0,24) 
0,46 ± 0,16 

TC5 29,33 ± 0,24 
29,0 - 29,7 

(0,7) 
0,24 ± 0,09 

0,13 - 0,34 

(0,21) 
0,62 ± 0,16 

TC6 28,48 ± 0,77 
27,5 - 29,5 

(2) 
0,26 ± 0,17 

0,09 - 0,51 

(0,42) 
0,38 ± 0,12 

TC7 28,69 ± 0,92 
27,3 - 30,5 

(3,2) 
0,42 ± 0,50 

0,14 - 3,17 

(3,03) 
0,35 ± 0,17 

TC8 28,60 ± 0,87 
27,6 - 29,9 

(2,3) 
0,28 ± 0,14 

0,06 - 0,67 

(0,61) 
0,67 ± 0,22 

TC9 28,55 ± 0,40 
27,5 – 29,2 

(1,7) 
0,41 ± 0,67 

0,13 - 3,48 

(3,35) 
0,61 ± 0,16 

TC10 28,52 ± 0,76 
27,5 – 29,8 

(2,3) 
0,39 ± 0,47 

0,07 - 2,08 

(2,01) 
0,43 ± 0,17 

Fonte: Autor  
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De maneira geral entre os animais estudados, os valores de TSM foram 

pouco variáveis, e esse resultado ajuda-nos a delimitar uma TSM ótima para essa 

espécie. Isso não foi possível para a clorofila, cujos valores médios de CSM 

experimentados pelos animais foram maiores para os indivíduos TC2 e TC7 

(compreendendo a região entre SE e AL), na vazão do rio São Francisco.  

 Sobre as velocidades de deslocamento, a variação ocorreu de 0.35 a 0.67 

m/s. A maior média foi realizada por TC8 que teve um ótimo rastreamento de rota 

compreendendo todos os dias do rastreamento, migrando pela plataforma 

continental da BA até CE. Todos os animais migram na plataforma em sentido norte 

sendo contrários a CB que apresenta velocidade média de 0,31 m/s -1  para a região  

do deslocamento (DA SILVEIRA et al., 2000). 

 

4.3 DESLOCAMENTOS DE ERETMOCHELYS IMBRICATA (TE) E RELAÇÕES 

COM AS FEIÇÕES OCEANOGRÁFICAS 

 

O período de saída dos animais da espécie TE das áreas de nidificação 

variou, assim como o sentido de suas rotas. Essa foi a única espécie, das estudadas 

aqui que não manteve um padrão de direcionamento de rota (figura 15). Três animais 

analisados que partiram da região norte do estado da Bahia seguiram suas rotas 

rumo ao sul do país, enquanto que os outros tenderam sentido norte, e as séries de 

tempo na figura 16 demonstram essa variabilidade. 
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Figura 15 - Localização dos indivíduos (TE1 a TE10) da espécie Eretmochelys 
imbricata. 

 

Fonte: Autor 

 

Os animais tiveram seu deslocamento, em ambos os casos para sul ou para 

norte, tendendo na direção de regiões com mais altos valores de CSM como o litoral 

do Maranhão, o sul da Bahia, AL, RN e CE.  A maioria dos indivíduos deslocou–se 

pela plataforma continental brasileira, com raros casos saindo dela (como TE7 e 

TE10 na figura 16). 
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Figura 16 – Localização e série de tempo de cada indivíduo monitorado da espécie 
Eretmochelys imbricata. 

Tartaruga 
Série de tempo relacionado à Latitude e 

Longitude 
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Fonte: Autor 

 

Os resultados das variáveis analisadas constam na tabela 6, assim como a 

velocidade de deslocamento de cada indivíduo no período rastreado. A TSM 

observada durante os deslocamentos variou pouco entre os indivíduos (27 - 28ºC), o 

que pode ser um indicativo de que esses valores possam ser ideais para a espécie 

no norte-nordeste do Brasil.  

Sobre o animal que apresentou uma rota oceânica no sentido para sul (TE7), 

seu rumo se deu em direção à região do Atol das Rocas, que pertence ao estado do 

RN. TE7 desenvolveu uma rota delineada por correntes superficiais em abril de 2005 

I 
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com velocidade média de 1,09 m/s. Já a TE10 inicialmente nadou contra a CB e 

depois preferiu seguir a favor de um vórtice atuante na região onde a sua velocidade 

média foi de 0,97 m/s. De maneira geral, TE7 e TE8 tiveram maiores velocidades de 

deslocamento (1,09 e 1,28 m/s, respectivamente) em relação aos outros indivíduos. 

A alta velocidade de deslocamento de TE7 está relacionada com o deslocamento do 

animal a favor da corrente, porém os altos valores de TE8 não puderam ser 

explicados, pois os outros animais com rota similar tiveram velocidades médias 

abaixo de 1 m/s.  

 Para essa espécie, as mais altas concentrações de clorofila foram 

experimentadas durante os deslocamentos de TE1 e TE9. Uma possível explicação 

para esse fato decorre das suas passagens pelo litoral do Maranhão, por exemplo, 

região caracterizada por uma alta produtividade nos mapas de TSM no período do 

rastreamento.  

Tabela 6 -  Resultados das análises dos parâmetros TSM e CSM experimentados ao 
longo dos deslocamentos dos indivíduos da espécie TE contendo os valores médios, 
desvio padrão (±) e a amplitude. 

Tartaruga 
TSM média 

(°C) 

Amplitude 

(°C) 

CSM média 

(mg.m-3) 

Amplitude 

(mg.m-3) 

Velocidade 

(m/s) 

TE1 28,9 ± 0,36 
28,3 - 29,6 

(1,3) 
0,66 ± 0,74 

0,15 - 3,04 

(2,89) 
0,45 ± 0,14 

TE2 28,2 ± 0,48 
27,7 – 29,2 

(1,5) 
0,32 ± 0,22 

0,09 - 0,81 

(0,72) 
0,50 ± 0,36 

TE3 28,0 ± 0,4 
27,5 - 28,7 

(1,2) 
0,18 ± 0,08 

0,08 - 0,34 

(2,6) 
0,40 ± 0,23 

TE4 28,2 ± 0,36 
27,6 - 28,7 

(1,1) 
0,31 ± 0,12 

0,19 - 0,55 

(0,36) 
 0,46 ± 0,26  

TE5 28,5 ± 0,19 
28,3 - 28,9 

(0,6) 
0,30 ±0,28 

0,11 - 1,03 

(0,92) 
0,73 ± 0,33 

TE6 28,4 ± 0,76 
27,5 - 29,8 

(2,3) 
0,39 ± 0,47 

0,07 - 2,08 

(2,01) 
0,71 ± 0,28 

TE7 28,4 ± 0,39 
27,7 - 29,1 

(1,4) 
0,12 ± 0,03 

0,08 - 0,17 

(0,09) 
1,09 ± 0,44 

TE8 28,8 ± 0,3 
28,1 - 29,4 

(1,3) 
0,47 ± 0,52 

0,13 - 2,20 

(2,07) 
1,28 ± 0,51 
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Fonte: Autor 

 

 

4.4 DESLOCAMENTOS DE LEPIDOCHELYS OLIVACEA (TL) E RELAÇÕES COM 

AS FEIÇÕES OCEANOGRÁFICAS 

 

Os indivíduos analisados dessa espécie saíram do litoral da Bahia e 

realizaram suas rotas pós-nidificação no período referente ao mês de fevereiro de 

2006 (figura 17). De maneira geral, os indivíduos tenderam a região nordeste/norte 

do Brasil, deslocando-se preferencialmente sobre a plataforma continental. Apesar 

desse tipo de migração ser realizada pela maioria dos indivíduos, dois animais 

realizaram rotas em direção ao oceano e tiveram seus deslocamentos similares 

devido a atuação das correntes superficiais do delineamento da rota. 

 

Figura 17 - Localização dos indivíduos (TL1 a TL9) da espécie Lepidochelys 
olivacea.  

 

Fonte: Autor 

TE9 28,8 ± 0,37 
28,0 - 29,4 

(1,4) 
0,67 ± 0,92 

0,11 - 4,17 

(4,06) 
0,97 ± 0,39  

TE10 28,0 ± 0,54 
27,1 - 28,7 

(1,6) 
0,12 ± 0,06 

0,08 - 0,22 

(0,14) 
0,97 ± 0,41 
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Na figura 18 pode-se observar com maior detalhamento a série temporal de 

cada animal rastreado da espécie L. olivacea onde as latitudes de partida 

correspondem entre 12°S e 10°S no período de fevereiro a abril. 

A TSM variou pouco ao longo dos deslocamentos dos animais (27 - 28ºC) e 

as tartarugas que permaneceram na plataforma continental brasileira tenderam a se 

deslocar em direção a regiões com altos valores de CSM. 

 

Figura 18 – Localização e série de tempo de cada indivíduo monitorado da espécie 
Lepidochelys olivacea. 

Tartaruga 
Série de tempo relacionado à Latitude e 

Longitude 
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Fonte: Autor 

 

Os animais com rotas pós-nidificação em alto mar (TL5 e TL7) deslocaram-se 

previamente pela plataforma continental nordeste brasileira em uma área localizada 

entre SE e AL, foz do rio São Francisco, onde a média da concentração de clorofila 

foi 2,6 mg.m-3 e 2,3 mg.m-3, respectivamente. Após o início da migração em 

ambiente pelágico, os valores de CSM foram decaindo, diferentemente da variável 

de TSM que permaneceu aproximadamente constante. A Tabela 7 fica demonstrada 

as estatísticas básicas sobre as variáveis TSM, CSM e a velocidade de 

deslocamento durante a migração de todos os indivíduos de TL analisados aqui. 

Tabela 7 -  Resultados das análises dos parâmetros TSM e CSM experimentados ao 
longo dos deslocamentos dos indivíduos da espécie TL contendo os valores médios, 
desvio padrão (±) e a amplitude. 

Tartarugas 
TSM média 

(°C) 

Amplitude 

(°C) 

CSM média 

(mg.m-3) 

Amplitude 

(mg.m-3) 

Velocidade 

(m/s) 

TL1 27,6 ± 0,31 
27,1 - 28,0 

(0,9) 
0,46 ± 0,41 

0,12 - 1,47 

(1,35) 

0,34 ± 0,19 

TL2 27,9 ± 0,25 
27,4 - 28,3 

(0,9) 
0,49 ± 0,50 

0,12 - 2,19 

(2,7) 

0,34 ±0,13 

I 
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Fonte: Autor 

 

Na TL7, a migração na plataforma continental ocorreu até meio de abril, 

embarcando em uma jornada oceânica dirigida por correntes atuantes na região 

(gráfico 2). Os dados de TSM e CSM da área de deslocamento da TL7 tenderam a 

diminuir ao longo do tempo. Baixos valores de TSM são encontrados quando o 

animal se aproxima da região da ressurgência de Benguela em junho de 2006 nas 

proximidades da latitude 0°S e longitude 21°W.  

  

TL3 28,1 ± 0,38 
27,5 - 29,2 

(1,7) 
0,77 ± 0,97 

0,18 - 4,85 

(4,67) 

0,18 ± 0,14 

TL4 28.5 ± 0.52 
27.6 - 29.5 

(1.9) 
0.41 ± 0.51 

0.07- 2.52 

(2.45) 

0.31 ± 0.12 

TL5 28.2 ± 0.37 
27.0 - 28.9 

(1.9) 
0.22 ± 0.43 

0.04 - 2.63 

(2.59) 

0.34 ± 0.13 

TL6 28,9 ± 0,32 
28,6 - 29,5 

(0,9) 
0,56 ± 0,48 

0,19 - 1,51 

(1,32) 

0,29 ± 0,09 

TL7 27,7 ± 0,99 
25,9 - 29,3 

(3,4) 
0,33 ± 0,43 

0,07- 2,36 

(2,29) 

0,27 ± 0,29 

TL8 28,0 ± 0,67 
27,4 - 29,2 

(1,8) 
0,25 ± 0,10 

0,13 - 0,47 

(0,34) 

0,39 ± 0,27 

TL9 28,8 ± 0,50 
27,9- 30,1 

(2,2) 
0,91 ± 0,96 

0,18 - 3,77 

(3,59) 

0,35 ± 0,21 
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Gráfico 2 - Velocidade de TL7 e velocidade das correntes superficiais.  

 

Fonte: Autor 

 

Para essa espécie, os indivíduos que experimentaram os maiores valores de 

CSM foram a TL3 (4,8 mg.m-3) e a TL9 (3,7 mg.m-3), que se deslocaram no sentido 

litoral do Pará (figura 19). Os altos valores de CSM em ambos os animais foram 

encontrados na região da foz do Rio Amazonas, rica em nutrientes, embora a 

associação à região ocorresse em períodos diferentes.  

 

Figura 19 – Estado do oceano no mês de junho de 2006 em relação às correntes 
superficiais e TSM média do mês referido.  

 

Fonte: Autor 

As análises dos animais de rota pelágica em alto mar demostraram que a TL5 

inicialmente se deslocou contra a Corrente do Brasil (CB) e, apenas no final de 
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março e início de abril, teve sua rota definida pelas feições oceanográficas 

associadas à circulação superficial da região. A TL7 apresentou parte de sua rota na 

direção contrária à CB na plataforma continental, mas, quando alcançou a latitude 

10°S, iniciou a migração para uma região oceânica altamente dinâmica onde, ao 

longo do seu deslocamento, teve sua rota durante quatro meses sempre em direção 

contrária àquela da corrente geostrófica superficial média. A figura 20 ilustra, para o 

mês de junho de 2006, o deslocamento de TL7 claramente contrário ao sentido das 

correntes marinhas superficiais médias. Essa figura mostra que definitivamente a 

tartaruga teve natação ativa e deslocou-se contra as correntes para chegar ao seu 

local de alimentação, porém ao final do período o animal poderia ter diminuído a 

resistência em seguir contra. 

 

Figura 20 - Rota do indivíduo TL7 no mês de junho de 2006 descrita sobre os 
campos médios mensais das correntes geostróficas superficiais e de TSM.  

 

Fonte: Autor 

 

Analisando-se a velocidade de deslocamento dos indivíduos TL com rota 

pelágica, nota-se que essas não foram estatisticamente diferentes entre si (W = 

1214, p = 0,1376).  Mas quando se comparado as velocidades das espécies 

oceânicas com indivíduo que permaneceu na plataforma continental nordeste do 

Brasil, as médias foram estatisticamente distintas (Kruskal-Wallis chi-squared = 

39.187, df = 2, p<0) o que ajuda a entender a atuação das correntes no ciclo 

migratório dos animais.   
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos indicam que a variabilidade espacial e temporal da 

CSM não parece ter importância determinante para os movimentos de trânsito das 

espécies de tartarugas marinhas estudadas aqui. Essa variável, porém, teve um 

impacto relativo no comportamento migratório de D. coriacea em águas da 

plataforma continental. Essa espécie teve sua distribuição associada a frentes 

estuarinas como aquela do estuário do Rio da Prata, área reconhecida de residência 

temporária dessa espécie (LOPÉZ-MENDILAHARSU et al., 2009). Portanto, a 

variável CSM influenciou a movimentação dessa espécie somente no que diz 

respeito aos destinos de migração pois, ao longo das rotas dos diferentes indivíduos, 

os valores foram geralmente baixos. 

No estudo de Lopez-Mendilaharsu et al. (2009) com tartarugas do gênero 

Dermochelys, a amplitude de variação das médias de TSM foi de 12° a 28ºC, similar 

aos resultados aqui apresentados para a espécie do mesmo gênero que ocorre no 

Brasil (13,7° a 28ºC).  As TSMs mais baixas em ambos os trabalhos ocorreram nos 

meses de outono/inverno em altas latitudes, enquanto que a TSM média para a 

espécie foi próxima a 22°C. Como relatado por Willis-Norton et al. (2015) esses 

animais possuem preferência em transitar por TSMs menores que 25ºC. O que se 

pode perceber é a existência de uma estratégia sazonal em larga escala no oceano, 

baseada no gradiente de TSM norte-sul que envolve viagens de longa distância para 

as áreas alimentação no verão (GRIFFIN, 2002). As tartarugas que transitam em 

altas latitudes experimentam oscilações sazonais que modelam seus movimentos 

em direção às latitudes mais baixas, ou outras áreas com temperaturas mais 

elevadas durante a temporada de inverno. Nota-se que isso é comprovadamente o 

caso das tartarugas de couro dentro de seus movimentos oceânicos (HAYS et al., 

2006, JAMES et al. 2005, 2006), provavelmente devido ao fato de que a variação de 

TSM é superior àquelas experimentadas por outras espécies. Nas análises sobre os 

movimentos dos indivíduos de rota oceânica com respeito às correntes geostróficas 

superficiais, ficou evidente que os animais possuem deslocamento tanto a favor 

como contra as correntes prevalentes, o que ocorreu principalmente com os 

indivíduos de D. coriacea e L. olivacea. Isso é um fato esperado com animais 

adultos, onde o comportamento de nado em geral não muda em função da direção 

ou magnitude das correntes marinhas. Nas tartarugas de pente aqui estudadas, a 
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permanência na plataforma continental foi predominante, diferentemente de 

indivíduos previamente estudados no Canal de Yucatán (entre Cuba e México), onde 

os animais tenderam ao oceano e não foram direcionados totalmente pelas 

correntes (CUEVAS et al., 2008).  Segundo Luschi et al. (2003), o efeito significativo 

das correntes marinhas sobre os movimentos das tartarugas estaria apenas 

evidente nos animais que cruzaram o oceano buscando alcançar uma região alvo 

especifica. No caso da Dermochelys de rota transoceânica estudada aqui, isso não 

ocorreu de maneira significativa, pois o animal migrou prevalentemente contra as 

correntes no oceano profundo, apenas se favorecendo das mesmas no início e no 

final de sua trajetória. Essa característica foi encontrada também nas tartarugas de 

pente do Canal de Yucatán onde os padrões oceanográficos como TSM, direção e 

velocidade das correntes não foram evidenciadas como determinantes no 

movimento migratório (CUEVAS et al., 2008).  As D. coriacea do Atlântico Norte 

movimentam-se através da Corrente do Golfo e no Oceano Atlântico Norte 

Subtropical, realizando viagem direta, rápida e com pouco tempo gasto em 

profundidades menores que 50 m (DODGE et al., 2014). Isso demonstra que os 

animais procuram gastar o mínimo de tempo em regiões pouco importantes para 

alimentação, sendo essas apenas utilizadas como caminho entre regiões 

importantes para outras fases do ciclo de vida (reprodução e alimentação). Os 

animais estudados encontravam-se sobre a plataforma continental ou talude, no 

período de residência que acontece no verão e início do inverno do hemisfério norte. 

Após esse período, os animais se dispersam amplamente no oceano tropical e 

subtropical (DODGE et al., 2014) ou deslocam-se meridionalmente pela plataforma 

continental (LOPEZ-MENDILAHARSU et al., 2009). As Demochelys do Oceano 

Atlântico Sul demonstraram esse comportamento, apesar das diferenças entre as 

suas trajetórias individuais. 

 Mais ao norte do Brasil, a convergência entre a Corrente Norte Equatorial, a 

Contra-Corrente Norte Equatorial (CCNE) e a Corrente Norte do Brasil (CNB) 

desempenha um papel importante durante o inverno para as tartarugas que utilizam 

essa região (DODGE et al., 2014). No período de junho a janeiro, a CNB une-se ao 

meandreamento da CCNE na zona de retroreflecção próxima a 10°N, onde grandes 

vórtices anticiclônicos são formados. Os vórtices, também conhecidos como 

redemoinhos ou anéis da CNB, têm diâmetros de centenas de quilômetros e vida útil 

da ordem de meses (FRATANTONI & RICHARDSON, 2006). No estudo de Dodge et 
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al. (2014) durante o inverno, três indivíduos de Dermochelys viveram nessa região, 

associando-se a essa área altamente dinâmica. Nas análises aqui realizadas, 

porém, foram as TLs que estiveram presentes nessa região também demonstrando 

sua relação com os parâmetros oceanográficos ocorrentes e reforçando o papel 

desses no ciclo de vida dos animais. No estudo de Griffin (2002), a migração das 

tartarugas marinhas da espécie Caretta caretta na região costeira da Carolina do Sul 

nos Estados Unidos duraram de 5 a 17 dias. Os animais alcançaram suas áreas de 

forrageio, com indivíduos desenvolvendo velocidades de natação de 1,43 a 2,63 

km/h, além disso, os indivíduos variaram quanto ao sentido da migração. Dos 

animais que utilizaram o corredor migratório na plataforma continental brasileira na 

região norte do Brasil, o tempo de viagem variou entre 13 a 47 dias, mas com casos, 

por exemplo, em que um animal levou 65 dias para chegar à sua área de 

alimentação preferencial. Ainda, o sentido da migração de todas as tartarugas 

cabeçudas foi norte e as velocidades de natação variaram de 1,26 a 2,4 km/h.No sul 

do Brasil, os juvenis de C. caretta são encontrados em habitats de águas profundas, 

onde são frequentemente capturados na pescaria de espinhel pelágico e em redes 

de deriva (KOTAS et al. 2004). Nesse estudo, porém, nota-se que as fêmeas adultas 

dessa espécie possuem um comportamento costeiro bem delimitado, sem fortes 

associações com a dinâmica do oceano profundo. 

Estudos sobre o comportamento pós-reprodutivo de tartarugas oliva 

mostraram diferentes estratégias de forrageio em diferentes regiões, assim como a 

prevalência de movimentos em mar aberto (como no Oceano Pacífico, PLOTKIN 

2010) ou de deslocamentos na plataforma e talude continental (como na Austrália, 

WHITING et al., 2007). No Brasil, essa espécie exibiu os dois tipos de movimento e, 

embora a maioria das tartarugas tenha permanecido próximo à costa, dois 

indivíduos realizaram migrações sobre a plataforma continental e no oceano aberto, 

estando esses sujeitos a diferentes características oceanográficas. 

As velocidades de cruzeiro das tartarugas mais lentas ocorreram em latitudes 

elevadas (hábitat das TDs) e nas espécies que alcançavam suas áreas de 

alimentação no norte/nordeste do Brasil. Em áreas temperadas do Oceano Atlântico 

Norte, as Dermochelys viveram em ambientes com uma média de CSM de 0,67 mg 

m–3 enquanto que no Oceano Pacífico Leste a CSM média ao longo do percurso das 

tartarugas foi registada como 0,18 mg m–3 (BAILEY et al., 2012). Os valores 

experimentados pelos animais analisados aqui para o Oceano Atlântico Sul foram 
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similares aos que ocorrem no Oceano Pacífico Leste, que é parcialmente explicado 

pelo tipo de movimento de trânsito em regiões de oceano profundo.  Além disso, a 

velocidade de trânsito para os animais do Atlântico Norte foi 37,5 km/dia, e no 

Pacífico Leste foi de 21 km/dia. Já no presente estudo, a média foi 25,9 km/dia, 

demonstrando maior similaridade com as tartarugas do Pacifico Leste. 

Examinando como exemplo o desempenho migratório da TE7, percebe-se 

que esse indivíduo realmente aproveitou o fluxo atuante das correntes superficiais, 

aumentando sua velocidade migratória e assim permitindo a ele chegar ao seu 

destino mais rapidamente. Hays et al. (1999) relataram sobre esse aproveitamento 

na espécie Chelonia mydas. Como um paralelo em outros animais e meio ambiente, 

as aves migratórias também se deslocam de forma mais eficiente quando se valem 

do vento em algumas circunstâncias (ALERSTAM, 1979). Trabalhos anteriores 

analisando rotas de tartarugas marinhas sobrepostas a características 

oceanográficas medidas através de sensoriamento remoto revelaram quando as 

tartarugas estiveram envolvidas com padrões de circulação de vórtices pois a rota 

apresentou a forma de um giro ou loop típicos da mesoescala oceânica (LUSCHI et 

al., 2003).  

No estudo de LUSCHI et al. (2003) sugere-se que a existência de corredores 

em mar aberto, comuns a diferentes indivíduos, são formados devido ao transporte 

de massa (de água) dos sistemas de correntes superficiais.  Inicialmente os 

pesquisadores acreditavam que as tartarugas marinhas pudessem estar explorando 

as riquezas ambientais biológicas junto aos sistemas de correntes. Porém os efeitos 

dessa passividade acabam direcionando as tartarugas para longe de suas áreas de 

forrageio ou nidificação, tornando a trajetória, na maior parte, de certa forma 

prejudicial durante as migrações zonais dos adultos. Para o presente estudo, pode-

se perceber que as tartarugas analisadas procuraram maximizar seu deslocamento 

com o fluxo das correntes superficiais, diferentemente do que ocorre quando o 

animal inicia o seu movimento em direção a áreas específicas como de alimentação. 

 PAPI et al. (1995) sugerem que, mesmo quando o movimento de um animal 

em uma determinada direção é realizado com a ajuda do fluxo de corrente, a 

migração de retorno é frequentemente impedida em uma extensão similar e, assim, 

o efeito médio pode ser nulo. Outra relação que foi observada em alguns indivíduos 

foi com relação à ação de correntes laterais em que um desvio da rota ideal ocorreu 

através do deslocamento lateral dos indivíduos. E, embora essa deriva possa ser 
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útil, ela também representa desafios de navegação para os animais, pois as 

tartarugas marinhas não conseguiriam perceber as referências externas amplamente 

(PAPI et al., 1995).  O fato delas não terem deslocamento ótimo foi também 

discutido no estudo de Hays et al. (1999). Através de experimentos os autores 

mostraram, por exemplo, que as tartarugas verdes tiveram dificuldade em 

compensar os deslocamentos experimentais. No presente estudo analisaram-se as 

rotas migratórias de 31 indivíduos de quatro espécies de tartarugas marinhas 

ocorrentes no Brasil, inclusive algumas muito pouco estudadas mundialmente, como 

as tartarugas oliva e de pente. Os maiores esforços de pesquisa se concentram em 

torno de três espécies: verde, cabeçuda e de couro (a duas últimas espécies 

inclusas nessa dissertação). A conservação de tartarugas marinhas é um desafio 

que requer o conhecimento sobre aspectos essenciais da biologia básica assim 

como estudos sobre migração como o apresentado aqui. Por isso, os transmissores 

satelitais são tão importantes para gerar informação sobre esses animais. Porém, 

grande parte das publicações abordam dados tomados por fêmeas adultas (como no 

caso dos dados analisados aqui), o que indica não apenas o vazio de conhecimento 

sobre os efeitos do dimorfismo sexual, mas também sobre fases do estágio de vida 

dos machos adultos. 

Em análises futuras, para melhorar o conhecimento atual sobre o uso das 

zonas oceanográficas frontais pelas tartarugas marinhas, além do comportamento 

desses animais em profundidade, é necessário amostrar dados durante mergulhos 

desses animais. E, em suma, mais estudos devem ser realizados com instrumentos 

e técnicas no estado da arte, inclusive integrando dados como isótopos estáveis 

coletados a partir dos tecidos dos animais, técnica que visa responder questões 

sobre outros estágios do ciclo de vida dos indivíduos e refletem as características do 

ambiente em que ocorreram (REICH et al., 2007).  
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6 CONCLUSÃO 

 

A utilização de dados de telemetria de tartarugas marinhas em associação 

com dados físicos e biológicos da superfície do mar obtidos via satélite demonstrou 

ser uma excelente ferramenta de análise para avaliar o comportamento migratório 

de diferentes espécies. Com base nos dados disponíveis e utilizados foi possível 

realizar análises descritivas dos movimentos de trânsito dos animais. Das imagens 

de TSM foi possível observar uma sazonalidade nos comportamentos migratórios. E, 

mesmo que as condições térmicas não sejam diretamente responsáveis pelas 

alterações nos movimentos dos animais, existe a possibilidade de que a TSM e seus 

efeitos fisiológicos sejam, em parte, os principais motores de tais comportamentos. 

Já as imagens de CSM demonstraram ser importantes na identificação das regiões 

de destinos desses indivíduos enquanto que as de altimetria e as de correntes 

superficiais demonstraram ser relevantes nos deslocamentos, delineando as rotas, 

porém não foram determinantes pois os animais movimentarem-se muitas vezes 

contra as principais correntes.   

A dissertação forneceu novas informações sobre quatro das cinco espécies 

de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, e verificou a relação entre os padrões 

oceanográficos e as rotas migratórias desses animais. A utilização de informações 

obtidas via satélite possibilitou a geração de novos conhecimentos sobre a etologia 

desses répteis, principalmente na costa brasileira.  E com a realização de mais esse 

estudo sobre essas espécies fica demonstrado que a conservação de tartarugas 

marinhas é desafio, principalmente por essa questão comportamental (realizam 

migrações longas). E assim fica elucidado que a base científica é crucial para que 

ações como manejo e proteção consigam alcançar sucesso e os resultados aqui 

obtidos podem ser usados para gerar ações a fim de reduzir capturas incidentais 

desses animais, visto que os rastreamentos mostraram a proximidade das rotas 

migratórias com as áreas de pesca. 
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