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RESUMO 

A população de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural 

Grota do Angico (MNGA) (37°40’W; 09°39’S) foi estudada com relação a sua dieta, 

morfometria, taxas de crescimento e ganho de massa, estrutura e dinâmica da população e 

parasitas (sanguessugas). A amostragem dos espécimes foi realizada em campanhas mensais 

ao longo de um ano (entre janeiro e dezembro de 2011) por meio de busca ativa entre 07:00 e 

13:00 h, utilizando-se mergulho livre. Com relação a dieta foram reconhecidas 32 categorias 

de itens alimentares. As presas com maior índice de importância relativa (IRI) foram da 

família Baetidae revelando uma fraca relação entre a abundância de presas no ambiente e a 

composição da dieta dos cágados e uma alta eletividade de poucas categorias de itens 

alimentares pela espécie. Os índices de eletividade (E) variaram para as diversas situações 

estudadas (e.g. tamanhos, sexo, estações). A comunidade de macroinvertebrados disponível 

no ambiente apresentou flutuações sutis entre as estações (seca e chuvosa). Machos e fêmeas 

não diferiram em tamanho, porém apresentaram formas distintas. Quanto às massas, machos e 

fêmeas não apresentarem diferenças significativas. Os jovens apresentaram uma taxa média 

de crescimento maior, quase o dobro, quando comparada com os adultos (machos e fêmeas). 

Os censos indicam a presença de pelo menos 77 indivíduos na população. A razão sexual total 

apresentou maior deslocamento a favor dos machos. Quanto a estrutura da população, pôde-se 

perceber a presença de indivíduos em todas as classes de tamanho, com a predominância de 

machos adultos. Das 77 capturas de P. geoffroanus realizadas foi constatada a presença de 

parasitas em 67 (87,0%). Com relação aos animais recapturados, dos 28 registros, 26 (92,8%) 

apresentaram reinfestação. Os parasitas observados eram sanguessugas da família 

Glossiphoniidae representadas por três morfotipos. Não foram verificadas diferenças nos 

números de sanguessugas que parasitavam jovens, machos e fêmeas e nem relação entre o 

tamanho do corpo dos quelônios e os níveis de infestação. Com relação ao posicionamento 

desses parasitos, as sanguessugas foram mais frequentes nas virilhas, provavelmente por estes 

locais apresentarem tegumento mais delgado, favorável a fixação, à proteção contra possíveis 

atritos durante os deslocamentos no ambiente aquático e contra a dessecação nos períodos de 

assoalhamento. Além das sanguessugas, foram observados endoparasitas (nematódeos) 

provenientes das amostras dos conteúdos estomacais e também de platelmintos (Monogenea; 

Polystomatidae), que se encontravam alojados na cavidade oral e faríngea, onde se fixavam 

através de múltiplas ventosas. 

Palavras-chave: Phrynops geoffroanus, Dieta, morfometria, população, parasitas e 

Caatinga. 
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ABSTRACT 

 

Population of P. geoffroanus of Unidade Unidade de Conservação Estadual Monumento 

Natural Grota do Angico (MNGA) (37°40’W; 09°39’S) was studied in relation of their diet, 

morphometry, growth rates and mass gain, structure and dynamic population and parasites 

(leeches). The sampling of specimens was performed in monthly campaigns over a year 

(between January and December 2011) through active search between 07:00 and 13:00h, 

using snorkeling. Regarding diet was recognized 32 categories of food items. The pray with 

higher index of relative importance were of family Baetidae revealing a weak relationship 

between abundance of pray in environment and diet of tortoise composition and a high 

electivity of few catgegories of food items by specie. The indice of electivity (E) varied for 

different situations studied (e.g. size, sex, seasons). The macroinvertebrate community 

available in the environment showed subtle fluctuations between sesons (dry and wet). Males 

and females didn’t differ in size, but presented distinct form. As for the mass, males and 

females did not show significatives differences. The young had higher average growth rate, 

almost double compared with adults (males and females). Census indicate the presence of at 

least 77 individuals on population. The overall sex ratio showed  a higher shift in favor of 

males. The population estructure, we could notice the presence of individuals in all size 

classes, with predominance of adult males. Of the 77 catches of P. geoffroanus performed 

showed the presence of parasites in 67 (87%). With relation to recaputered animals, of 28 

record, 26 (92,8%) presented re-infestation. The parasites observed were leeches of family 

Glossiphoniidae represente by three morphotypes. There were no differences in the numbers 

of leeches that parasited juveniles, males and females and neither relationship between body 

size of turtles and levels of infestation. Regarding  the placement of these parasite, leeches 

were more frequent in the groin, probably because these places presented thinner coat, 

favorable to the establishment, protection against possible friction during displacement in 

aquatic environment and against desiccation during periods of assoalhament.  Apart from 

leeches, were observed andoparasites (nematodes) from the samples of stomach contents and 

also platelminthes (Monogenea; Polystomatidae), which were lodged in oral and pharynx 

cavity, were fixated across multiple suckers. 

Keywords: Phrynops geoffroanus, Diet, morphometry, population, parasites and 

Caatinga. 
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1. Considerações Iniciais 

 

Os quelônios são considerados um dos grandes componentes das redes tróficas dos rios, 

desempenhando papéis importantes em funções vitais, como fluxo de energia, ciclagem de 

nutrientes, dispersão da vegetação ripária e manutenção da qualidade da água, podendo atingir 

altas densidades e biomassa (Moll & Moll, 2004). São animais de vida longa, com baixas 

taxas de crescimento populacional e maturidade sexual tardia. Essas características os tornam 

mais suscetíveis ao risco de extinção e vulneráveis as mudanças ambientais naturais ou 

causadas pelo homem. Isso se dá quando alterações no ambiente aumentam a mortalidade de 

adultos ou reduzem drasticamente o recrutamento de jovens (Pritchard, 1979; Legler, 1993). 

Cágados de água doce apresentam padrões de atividade normalmente associados às 

condições climáticas, sendo a precipitação e as temperaturas do ar e da água os principais 

fatores que influenciam o comportamento das espécies. Os regimes de chuva e temperatura 

muitas vezes delimitam períodos sazonais, observando-se freqüentemente que as espécies 

exibem diferentes picos de atividade ao longo do ano (Souza, 1995; Souza & Molina, 2007). 

A abundância dos quelônios é, em parte, determinada pela disponibilidade de alimento e 

pela habilidade em acessá-lo. Quando os recursos se tornam limitados, principalmente devido 

à alteração do hábitat, pode haver um declínio no sucesso reprodutivo e na taxa de 

crescimento dos jovens, podendo ocasionar uma redução da população de adultos (Allanson 

& Georges, 1999). 

Com relação ao rio São Francisco este apresenta uma extensão total de 2.814 km desde 

suas nascentes localizadas na Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais até sua foz 

situada na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe (ANA, 2011). A bacia hidrográfica do Rio 

São Francisco compreende uma área de aproximadamente 634.781 km², o equivale a 7,45% 

do território nacional, abrangendo um total de 503 municípios e sete unidades da federação 

sendo elas Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. 

Dessa forma, com fins administrativos e de gerenciamento de recursos hídricos, a bacia do 

Rio São Francisco foi dividida em quatro grandes regiões fisiográficas: Alto, Médio, Sub-

médio e Baixo São Francisco (ANA, 2011). 

Devido à falha geológica denominada “depressão sanfranciscana” o rio São Francisco 

corre ao contrário e se estende do Sul, mais baixo, para o Norte, mais alto. Isto o torna muito 

vulnerável, pois sua pequena declividade, em média 7,4 cm por km, favorece o 

desbarrancamento e o assoreamento. Ainda são muito precárias as informações sobre a 

condição do Rio São Francisco, faltando monitoramentos contínuos da qualidade de água e 
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levantamentos detalhados da fauna aquática. Todavia, os indícios da degradação já são tão 

alarmantes que, mesmo sem levantamentos consistentes, é visível o estado altamente alterado 

da Bacia (Zellhuber & Siqueira, 2007). 

Atualmente das 29 espécies de cágados brasileiros oito ocorrem na bacia do São 

Francisco sendo elas: Kinosternon scorpioides, Acanthochelys radiolata, A. spixii, 

Hydromedusa maximiliani, Mesoclemmys perplexa, M. tuberculata, Phrynops tuberosus e P. 

geoffroanus. Estas espécies estão sempre associadas à ambientes aquáticos como rios de 

grande porte, riachos, lagoas e brejos nas áreas de que compreendem a bacia (Ernst & 

Barbour, 1989; Iverson, 1992; Cabrera & Colantonio, 1997; Berry & Iverson, 2001; Bour & 

Zaher, 2005; SBH, 2012). 

Espécies que vivem em ambientes aquáticos são os primeiros organismos a sofrer com a 

degradação ambiental apresentando perda gradual de seus nichos ecológicos. Uma das 

principais ameaças aos quelônios está relacionada à destruição destes sistemas aquáticos, 

associada principalmente a retirada da mata ciliar (Rodrigues, 2005). 

A situação das matas ciliares do rio São Francisco é ainda mais drástica. Esses 

ambientes são essenciais para o equilíbrio ambiental, além de manter a qualidade das águas. A 

vegetação funciona como filtro natural dos possíveis resíduos de produtos químicos como 

agrotóxicos e fertilizantes, além de representar um habitat muito importante para a fauna. No 

caso do rio São Francisco, estima-se que 96% das matas ciliares já foram destruídas 

(Zellhuber & Siqueira, 2007). 

O declínio de muitas populações, e a completa extinção de muitas espécies que 

ocupavam grandes áreas no passado é motivo de alarme para aqueles que se preocupam não 

apenas com os quelônios, mas também com a saúde e o bem estar dos rios. As causas destes 

declínios são resultados das atividades humanas, que incluem: predação direta aos quelônios 

e/ou a seus ovos, remoção para comercialização legal e ilegal como animais de estimação e, 

tudo aquilo que traz mudanças desfavoráveis ao seu hábitat (Moll & Moll, 2004). Entretanto, 

a escassez de conhecimento dificulta abordagens mais amplas sobre vários aspectos 

ecológicos e evolutivos das espécies, que são primordiais em eventuais planos de conservação 

e manejo (Souza & Molina, 2007). 

Estudos conduzidos nas últimas décadas contribuíram de maneira significativa para a 

elucidação de vários aspectos da biologia do grupo de quelônios aquáticos. Apesar disso o 

conhecimento da história natural de cágados brasileiros é bastante incipiente, principalmente 

quando se trata de espécies que ocorrem nas áreas de Caatinga. A falta desse conhecimento 
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foi comprovada numa análise criteriosa dos programas de Pós-graduação realizada por Souza 

& Molina (2007) onde não foram registradas dissertações ou teses abordando estudos de 

quelônios em instituições da região Nordeste. Pouco desse panorama mudou desde então. 

Tomando por base tal situação, faz-se necessária a realização de investigações 

direcionadas a aspectos da biologia dos quelônios de água doce em área de Caatinga como a 

do alto sertão sergipano. Os ambientes aquáticos na Caatinga foram apontados pelo MMA 

(2002) como de importância biológica muito alta, sendo considerados prioritários para a 

conservação de anfíbios e répteis. Dessa forma um estudo em longo prazo em um ambiente 

como esse poderá contribui para a ampliação dos conhecimentos da herpetofauna da Caatinga 

e eventuais planos de manejo e conservação. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a dieta, morfometria, taxas de crescimento e 

ganho de massa, estrutura e dinâmica da população e parasitas (sanguessugas) de P. 

geoffroanus de ocorrência no trecho do rio São Francisco que margeia a Unidade de 

Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), em área de Caatinga 

no alto sertão sergipano. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

i. Caracterizar a dieta de P. geoffroanus em função do sexo e do tamanho. 

ii. Analisar a relação entre a disponibilidade de alimento e os itens utilizados na dieta de 

P. geoffroanus. 

iii. Observar se existe variação na dieta de P. geoffroanus entre as estações seca e 

chuvosa. 

iv. Analisar se existem diferenças entre os sexos em aspectos de sua morfometria e 

massas. 

v. Avaliar as taxas de crescimento e ganho de massa de P. geoffroanus. 

vi. Estimar o tamanho da população de P. geoffroanus na área de estudo. 

vii. Descrever a estrutura e dinâmica populacional de P. geoffroanus. 

viii. Investigar a ocorrência de ectoparasitos (sanguessugas) e níveis de infestação. 
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3. Material e métodos 

 

3.1. Espécie de estudo 

 

Phrynops geoffroanus (Figura 1) é considerada uma espécie de médio porte (Molina, 

1989) com ampla distribuição, ocorrendo na América do Sul a leste dos Andes, desde a 

Colômbia até a Argentina (Lema & Ferreira, 1990). Habita freqüentemente lagoas, riachos e 

rios de grande volume (Medem, 1960; Pritchard & Trebbau, 1984). A espécie possui 

dimorfismo sexual em relação à concavidade do plastrão e localização da abertura cloacal. Os 

machos diferem das fêmeas por apresentarem cauda mais longa, plastrão ligeiramente 

côncavo, abertura mais estreita entre as placas anais, menor tamanho e carapaça mais baixa 

que as fêmeas (Medem, 1960; Molina, 1989; Brites, 2002). 

 

 

Figura 1. Phrynops geoffroanus do Monumento Natural Grota do Angico – SE. 

 

A dieta de P. geoffroanus é distinta dentro das várias localidades que ocorre. Como 

principais itens alimentares para essa espécie têm-se os peixes, sementes, frutos, insetos, 

crustáceos e formas imaturas de Diptera (Chironomidae) (Medem, 1960; Teran et al., 1995; 

Martins et al., 2010). Mas ela pode variar desde uma alimentação com predomínio de uma 

categoria de presa em rios de áreas altamente urbanizadas até uma dieta com forte variação 

sazonal e diversificada em áreas inferiormente alteradas (Fachín-Terán et al., 1995; Souza & 

Abe, 2000; Dias & Souza, 2005; Souza & Molina, 2007). 
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3.2. Área de estudo 

 

A população de P. geoffroanus foi estudada para o trecho do Rio São Francisco que 

margeia a Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) 

(37°40’W; 09°39’S). O rio São Francisco delimita parte do MNGA, em mais ou menos 12 

km. A UC apresenta uma área de 2.182 ha (Figura 2), e está inserida no domínio 

morfoclimático da Caatinga (sensu Ab’Saber, 1977), entre os municípios de Poço Redondo e 

Canindé de São Francisco, alto sertão sergipano. 

 

 

Figura 2. Delimitação da área da Unidade de Conservação Estadual “Monumento Natural 

Grota do Angico - MNGA”. 

 

A altitude média da região é de 100 m. As condições climáticas locais são definidas por 

temperaturas elevadas durante o verão, com amplitude térmica acentuada. As médias 
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pluviométricas históricas em torno de 500 mm, as precipitações irregulares e a ocorrência de 

oito meses secos e quatro sub-úmidos permitiram Santos & Andrade (1992) classificarem o 

clima da região como árido, limitado por espaços semi-áridos (classe BSh de Köppen). O 

regime pluviométrico é marcado por um período seco no verão e outro chuvoso concentrado 

geralmente entre os meses de abril a agosto, coincidindo com o outono-inverno. As condições 

climáticas locais caracterizam uma elevada evapotranspiração e a presença quase exclusiva de 

rios temporários (excetuando-se apenas o Rio São Francisco) e acúmulos de água de tamanho 

e duração variáveis chamados tanques ou cacimbas. 

Os fatores climáticos locais permitem classificar a Caatinga da região como 

hiperxerófila. A vegetação é composta basicamente por três estratos e uma formação 

arbustiva-arbórea do tipo Caesalpinia – Aspidosperma – Jatropha (catingueira – pereiro – 

pinhão-bravo) com árvores de maior porte distribuídas de modo esparso (Prado, 2005). 

Em um levantamento realizado por Silva (2011), foi verificada a presença de 173 

espécies de plantas na área do MNGA entre herbáceas, arbustos e árvores, com 

predominância de formações arbustivo-arbóreo, representadas por 20 famílias. As famílias 

mais representativas foram Fabaceae, Asteraceae e Euphorbiaceae. A autora relata também 

para a área 27 espécies de plantas endêmicas à Caatinga, seis espécies ameaçadas 

(Myracrodruom urundeuva, Schinopis brasiliensis, Sideroxylon obtusifolium, Opuntia 

inamoena, Tacinga palmadora e Anadenanthera columbrina var. cebil) e uma espécies 

considerada rara (Lippia pedunculosa). No MNGA, a maior parte da estrutura da comunidade 

vegetacional se encontra em estágio sucessional secundário inicial, mas também foram 

encontradas espécies pioneiras e secundárias tardias (Silva, 2011). 

 

 

3.2. Procedimentos 

 
A amostragem dos espécimes foi realizada em campanhas mensais ao longo de um ano 

(entre janeiro e dezembro de 2011), com duração de dois dias consecutivos em cada mês 

totalizando 24 dias de amostragem em dois trechos do rio São Francisco, dentro do perímetro 

da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico. Os trechos foram 

escolhidos com base em diferenças no uso dos solos e ocorrência dos cágados em cada local. 

O primeiro ponto está localizado nas proximidades do Povoado Cajueiro (9º41’60’’S e 

37º39’48’’W; altitude aproximada de 23 m) sendo uma área fortemente antropizada (Figura 

3A). O segundo ponto fica próximo a antiga Fazenda Colete (9º38’60’’S e 37º41’58’’W; 
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altitude aproximada de 32 m), hoje abandonada, e apresenta-se menos antropizado que o 

primeiro (Figura 3B). A distância aproximada entre os dois pontos é de 6,5 Km. 

 

Figura 3. Trechos do Rio São Francisco adotados para as amostragens de Phrynops 

geoffroanus no perímetro da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do 

Angico. (A) Proximidades do Povoado Cajueiro; (B) Área, próxima a antiga Fazenda Colete. 

 

Para a captura dos cágados foi utilizada a busca ativa entre 07:00 e 13:00 h, utilizando-

se mergulho livre com o auxílio de máscara, snorkel e nadadeiras do tipo pé-de-pato. A 

marcação foi realizada por cortes nos escudos marginais adaptada da metodologia descrita por 

Cagle (1939) (Figura 4). 
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Figura 4. Códigos numéricos adotados na marcação dos escudos marginais dos quelônios. 

 

Este método, além de apresentar pouca ou nenhuma interferência nas atividades diárias 

dos quelônios, poderá auxiliar em outros estudos, em longo prazo, focados na dinâmica 

populacional destes animais. 

As informações climáticas (umidade, temperatura média e pluviosidade) foram obtidas 

da estação meteorológica instalada na sede da Unidade de Conservação MNGA. 

 

4. Estrutura geral 

 

O presente estudo foi estruturado em três capítulos, sendo o primeiro relacionado à 

forma como a população de P. geoffroanus utiliza os recursos tróficos e como a dieta é 

influenciada pela disponibilidade de alimento local. Este capítulo foi intitulado “Dieta de P. 
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geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão sergipano.” Já o segundo capítulo traz 

informações sobre a morfometria e a dinâmica populacional de P. geoffroanus do MNGA, 

recebendo o título de “Aspectos morfométricos estrutura e dinâmica populacional de 

Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão sergipano.” O terceiro capítulo 

aborda aspectos relacionados à ocorrência de parasitas (sanguessugas) e níveis de infestação. 

Este capítulo recebeu o título “Parasitas de Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga 

no alto sertão sergipano.” O trabalho foi autorizado pela Secretaria do Meio-Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) do Estado de Sergipe (Licença de Pesquisa e Coleta n°: 

2011.04.0204/00127-026). 
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Dieta de Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão 

sergipano 
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Dieta de Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão 

sergipano 

 
Resumo – A dieta de P. geoffroanus foi estudada para os animais capturados no trecho do rio 

São Francisco que margeia a Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do 

Angico. Os conteúdos estomacais foram coletados por meio de lavagem estomacal e a 

disponibilidade através da coleta de invertebrados utilizando duas metodologias: “core” e rede 

de arrasto. Foram analisadas 105 amostras de conteúdo estomacal sendo reconhecidas 32 

categorias de itens alimentares. A categoria de presa com maior índice de importância relativa 

(IRI) foi Baetidae revelando uma fraca relação entre a abundância de presas no ambiente e a 

composição da dieta dos cágados e uma alta eletividade de poucas categorias de itens 

alimentares pela espécie. A largura de nicho alimentar estimada, na avaliação geral, foi Btotal = 

2,32 e os índices de eletividade (E) variaram para as diversas situações estudadas (e.g. 

tamanhos, sexo, estações). Material vegetal foi também freqüente nas amostras, tanto para 

indivíduos jovens quanto adultos, sendo sua ocorrência possivelmente acidental. A ausência 

de variação ontogenética em P. geoffroanus no MNGA pode estar relacionada com alta 

disponibilidade de presas no ambiente. A comunidade de macroinvertebrados disponível no 

ambiente apresentou flutuações sutis entre as estações seca e chuvosa. Baetidae foi a categoria 

mais freqüente nas amostras de disponibilidade tanto na estação chuvosa quanto na seca, 

enquanto que larvas de Chironomidae foram as mais abundantes nas duas estações. A 

sobreposição de nicho alimentar apresentou-se elevada com relação a abundância, embora não 

tenha sido tão alta para o volume, entre as diversas categorias trabalhadas (tamanho, sexo/fase 

de vida ou estação). É provável que exista certo grau de especialização para utilização de cada 

categoria de presa, podendo esta ser uma estratégia para evitar a competição entre os grupos 

trabalhados (e.g. sexo, tamanho). Porém, relações competitivas são mais evidentes, quando os 

recursos são limitados, o que parece não estar ocorrendo no momento no local do presente 

estudo. Insetos aquáticos são bastante abundantes no rio São Francisco, permitindo que os 

indivíduos se alimentem das mesmas categorias de presas entre eles. 

 

Palavras-chave: Phrynops geoffroanus, Dieta, Conteúdo estomacal e Baetidae. 
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Diet of Phrynops geoffroanus in a área of Caatinga in high sertão sergipano 

 
Abstract – diet of P. geoffroanus was estudied to captured animals in the stretch of São 

Francisco river that borders the Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota 

do Angico. The stomach contents were collected by stomach lavage and availability through 

the collection of invertebrates using two methodologies: “core” and trawl. Were analyzed 105 

samples of stomach contents being recognized 32 categories of food items. The category of 

pray with highest indice of relative importance (IRI) was Baetidae showing a weak 

relationship between abundance of pray in environment and diet of tortoise composition and a 

high electivity of few categories of food items by specie. The estimated niche breadth, in the 

general avaliation, was Btotal = 2,32 and the indices of electivity (E) varied for the different 

situations (e.g. sizes, sex, seasons). Plant material was also frequent in the samples for young 

as adult individuals, being the occurrence probably accidental. The abscence of ontogenetic 

variation in P. geoffroanus of MNGA may be related with high availability of pray in the 

environments. The macroinvertebrate community available in the environmente show subtle 

fluctuations between dry and rainy seasons. Baetidae was the category more frequent in the 

samples of availability in rainy season as dry season, while Chironomidae larvae were most 

abundant in both seasons. 

The food niche overlap presented itself high regardind the abundance, although not as so high 

for the volume, between the various categories worked (size, sex/life stage or season). Its 

probable that there is some degree of specialization for use of each categories of pray, which 

may be a strategy to avoid the competition between the groups worked (e.g. sex, size). 

However, competitive relationships are more evident when resources are limited, which does 

not seem to be occurring at the moment in site of present study. Aquatic insects are very 

abundant in São Francisco river, allowing individuals to feed the same categories of pray 

between them. 

 

Keywords: Phrynops geoffroanus, Diet, Stomach contents and Baetidae. 
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1. Introdução 

 

A dieta talvez seja um dos aspectos mais abordados em estudos de história natural de 

cágados, embora dados dessa natureza ainda sejam escassos para muitas espécies brasileiras 

(Ernst & Barbour, 1989; Fachín-Terán et al., 1995; Lima et al., 1997; Souza & Abe 1995; 

1997; 1998; 2000). Informações sobre a dieta das espécies de quelônios pode identificar quais 

são os recursos alimentares mais importantes para os indivíduos e constatar se o alimento é 

um recurso limitante para a população em questão. Além disso, identifica as relações da 

espécie com o ambiente e com outros organismos (Souza & Abe, 1998). 

Estudos sobre alimentação em quelônios indicam que mudanças na composição da dieta 

ocorrem comumente com a idade, sexo e disponibilidade de alimento em função do hábitat. 

Portanto durante a vida de um organismo, podem ocorrer dois tipos de mudanças na dieta: 

ontogenético e sazonal (Dreslik, 1999). 

A mudança ontogenética está relacionada à fase de vida do indivíduo ocorrendo uma 

alteração no hábito alimentar em função da idade dos espécimes. Assim os adultos são 

herbívoros e carnívoros oportunistas, enquanto os jovens têm uma dieta predominantemente 

carnívora como por exemplo Pseudemys scripta (Clark & Gibbons, 1969; Hart, 1983) e 

Podocnemis expansa (Moreira & Loureiro, 1992). Já a mudança sazonal ocorre devido à 

disponibilidade de alimento, que pode ser diferente em cada estação do ano (e. g. Trachemys 

scripta e Pseudemys concinna) (Dreslik, 1999). 

Existem também variações na dieta dos quelônios em função do sexo, onde machos e 

fêmeas diferem na dieta (Fachín-Terán et al., 1995). Deve-se considerar que qualquer 

diferença na dieta entre os sexos provavelmente esteja relacionada com o tamanho do animal 

(Mahmoud & Klicka, 1979). 

Quelônios aquáticos adotam como principais recursos alimentares larvas de insetos (e.g. 

Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera), que têm parte de seu desenvolvimento na 

água (Moll, 1990; Souza & Abe, 1995; 2000; Kennet & Tory, 1996; Brandão et al., 2002), 

além de uma vasta gama de itens de origem animal (incluindo outros invertebrados, 

vertebrados e até carniça) e de origem vegetal (frutos, Algas e outras vegetações aquáticas) 

(Malvásio et al., 2003). De modo geral, os cágados são considerados onicarnívoros (Medem, 

1960; Rhodin & Mittermeier, 1983; Rhodin et al., 1984; Molina, 1989; Fachín-Terán et al., 

1995; Métrailler, 1995; Brandão et al., 2002; Souza, 2004) e apresentam comportamento 

oportunista vistoriando leitos dos rios, vegetação e investindo em pequenos invertebrados 
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(Legler, 1993). Porém, algumas espécies quando em locais degradados, utilizam até mesmo 

os dejetos do esgoto doméstico (Souza, 1999; Souza & Abe, 2000; Brites, 2002). 

Apesar de P. geoffroanus ocorrer em diversas áreas, poucas informações estão 

disponíveis a respeito de como essa ampla distribuição pode influenciar nos padrões 

populacionais e de uso dos recursos disponíveis. Sabe-se que a dieta desta espécie é distinta 

dentro das várias localidades que ocorrem. Assim ela pode variar desde uma alimentação com 

predomínio de uma categoria de presa, em rios de áreas altamente urbanizadas, até uma dieta 

com forte variação sazonal e diversificada em áreas inferiormente alteradas (Fachín-Terán et 

al., 1995; Souza & Abe, 2000; Dias & Souza, 2005; Souza & Molina, 2007). 

Em um estudo em rios da Colômbia, P. geoffroanus apresentou uma dieta composta 

principalmente por peixes (Medem, 1960), porém em Rondônia verificou-se além dos peixes 

outros itens alimentares como sementes, frutos, insetos e crustáceos (Teran et al., 1995). Já no 

Mato Grosso do Sul formas imaturas de Diptera (Chironomidae) foram os itens mais 

freqüentes (Martins et al., 2010). Entretanto existe uma carência de estudos que abordem a 

influência da disponibilidade de alimento na composição da dieta (Souza & Molina, 2007). 

Os objetivos deste capítulo foram: 1) caracterizar a dieta de P. geoffroanus em função 

do sexo e do tamanho, 2) analisar a relação entre a disponibilidade de alimento e os itens 

utilizados na dieta e 3) observar se existe variação nos itens alimentares utilizados entre as 

estações seca e chuvosa para a população estudada na Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota do Angico, em área de Caatinga no alto sertão sergipano. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Área de estudo 

 

A dieta de P. geoffroanus foi estudada para os animais capturados no trecho do rio São 

Francisco que margeia a Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do 

Angico (MNGA) (37°40’W; 09°39’S), entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de 

São Francisco, alto sertão sergipano. Uma descrição mais detalhada encontra-se na primeira 

parte deste trabalho (Sub tópico 3. ÁREA DE ESTUDO). 
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2.2. Coleta de dados 

 

A amostragem dos espécimes foi realizada em campanhas mensais ao longo de um ano 

(entre janeiro e dezembro de 2011), com duração de dois dias consecutivos em cada mês, 

totalizando 24 dias de amostragem em dois trechos do Rio São Francisco, dentro do perímetro 

da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico.  

Na captura dos cágados foi adotado o método de busca ativa entre 07:00 e 13:00 h, por 

meio de mergulho livre com o auxílio de máscara, snorkel e nadadeiras do tipo pé-de-pato. 

Para a avaliação da dieta de P. geoffroanus os conteúdos estomacais foram coletados 

por meio de lavagem estomacal (ver Legler, 1977). Essa técnica é muito eficiente e 

amplamente utilizada nos estudos com dieta em quelônios, além de evitar o sacrifício dos 

animais (Legler, 1977; Pérez-Eman & Paolillo, 1997; Souza & Abe, 2000; Aguirre-León & 

Aquino-Cruz, 2004; Balensiefer & Vogt, 2006; De la Ossa, 2007). Sempre que necessário, os 

cágados foram imobilizados em um aparelho de regurgito estomacal (Figura 1.1A) para 

quelônios, confeccionado segundo Parmenter (1980), e submetidos à técnica de lavagem 

estomacal utilizando uma sonda uretral (nº 5 para indivíduos com até 12 cm de comprimento 

de carapaça, ou nº 8 para indivíduos maiores) acoplada a uma seringa de polipropileno de 20 

ml (Figura 1.1B). Para abrir a boca, foi introduzida uma pinça cirúrgica em um de seus cantos 

e, após a abertura, um tubo de plástico de 0,5 cm de diâmetro e cinco centímetros de 

comprimento era colocado entre a mandíbula e a maxila, na parte central, por onde a sonda foi 

introduzida até o esôfago do animal. Em seguida foram injetados sucessivos jatos de água no 

estômago. Assim, o conteúdo estomacal regurgitado foi coletado, filtrado em papel filtro, 

fixado em formol a 10% e conservado em etanol a 70% em potes plásticos registrando-se a 

data, o número da coleta e o número de registro do indivíduo. A lavagem estomacal foi 

realizada logo após a captura dos animais para evitar a digestão dos itens e facilitar na 

identificação dos mesmos. 
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Figura51.1. A) Imobilização do cágado no aparelho de regurgito estomacal; B) Técnica de 

lavagem estomacal utilizando sonda uretral. 

 

Para a definição dos meses que compuseram as estações chuvosa e seca foram 

consideradas as médias históricas de pluviosidade tomadas para a região de Poço Redondo 

entre os anos de 2003 e 2011(Fonte: SEMARH/SE). Foi adotado um mínimo de 45 mm 

(média histórica) para o período mais úmido e inferior a esse valor para a fase mais seca. Os 

meses considerados como pertencentes à estação chuvosa foram de abril a agosto, sendo os 

demais atribuídos à estação seca. 

Para a obtenção de informações relacionadas à disponibilidade de invertebrados na área 

de estudo, 24 amostras foram tomadas em dois períodos, sendo 12 em julho (período 

chuvoso) e 12 em dezembro (período seco) de 2011. As amostras foram obtidas em três 

pontos diferentes de acordo com o tipo de substrato (areia, macrófitas e cascalho) em cada 

trecho trabalhado. Para cada ponto foram adotados dois métodos de coleta, de modo a 

amostrar tanto os organismos associados ao substrato, quanto os presentes na coluna d’água. 

No primeiro método foi utilizado um coletor cilíndrico de PVC (“core”), com 883,5 cm³ 

(Figura 1.2A), o qual era enterrado 10 cm no substrato e todo o conteúdo recolhido para 

posterior triagem. Já o segundo método refere-se a uma rede de arrasto com malha de 2,5 mm 

e dois metros de comprimento (Figura 1.2B) que era passada uma vez por uma distância de 

três metros. 
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Figura61.2. Métodos de coleta de invertebrados na área de estudo. A) Coletor cilíndrico de 

PVC (“core”); B) Rede de arrasto. 

 

Em laboratório, o sedimento foi lavado em uma peneira com malha de 250μm, sendo 

todo o material retido, preservado em etanol 70% para posterior triagem. Os espécimes 

coletados foram analisados em estereomicroscópio e identificados até o menor nível 

taxonômico possível, normalmente ordem ou família, com o auxílio de bibliografia 

especializada (ver Perez, 1988; Merrit & Cummins, 1996; Fernandez & Dominguez, 2001; 

Mugnai et al., 2010). Após a identificação, os espécimes foram contabilizados e analisados 

segundo a participação relativa de cada táxon. 

 

2.3. Análise dos dados 

 

As presas encontradas inteiras foram medidas quanto aos seus maiores comprimento (c) 

e largura (l) com auxílio de um paquímetro digital (precisão 0,01 mm) e seus volumes (V) 

estimados usando a fórmula do volume de um elipsóide: 
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Para a análise dos itens alimentares utilizados na dieta dos P. geoffroanus foram 

adotados os seguintes parâmetros: (1) freqüência de ocorrência (número de amostras que 

continham a categoria de item alimentar); (2) abundância (número de indivíduos de cada 

categoria de presas encontradas nas amostras); (3) volume (valor calculado para a categoria 
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usando a fórmula do volume de um elipsóide, anteriormente descrita); (4) índice de 

importância relativa (IRI; Bjorndal et al., 1997). 

Os dados da dieta foram analisados separadamente para (1) sexo/ estágio de vida: 

machos, fêmeas e juvenis, (2) comprimento da carapaça dos cágados, agrupados em classes 

de tamanho <150, 151-200, 201-250, >251 mm (determinadas depois que os animais foram 

capturados, de acordo com a freqüência de ocorrência dos animais em cada categoria) (Souza, 

1995; Souza & Abe, 1998), e (3) estações (seca e chuvosa). 

A diversidade de presas disponíveis no ambiente e as larguras de nicho alimentar (B) 

foram calculadas através do inverso do índice de diversidade de Simpson (1949), 





n

i
i

p
B

1

2

1
 

onde p é a proporção da categoria i (utilizada), e n correspondem ao número de categorias. O 

valor de B varia de 1 (predominância de uma das categorias de recurso) a n (distribuição 

homogênea de todas as categorias de recursos).  

Em relação à largura de nicho alimentar foram inicialmente estimados dois valores, um 

para número de presas e outro para o volume. Posteriormente, foi calculada a média entre as 

duas larguras de nicho (numérica e volumétrica) para obtenção de um valor único que foi 

utilizado ao longo do texto como a largura de nicho alimentar (Werneck et al., 2009). 

A similaridade (sobreposição de nicho) entre as categorias de presas utilizadas foi 

estimada pelo índice de Morisita simplificado (CH) (Krebs, 1989): 

 

onde j e k, correspondem a uma das categorias trabalhadas (tamanho, sexo/fase de vida ou 

estação) e pi é a proporção da categoria de recurso i adotada. Este índice pode variar de 0 

(nenhuma sobreposição) a 1 (completa sobreposição). 

Um índice de importância relativa (IRI) foi também calculado para identificar o 

quanto cada item alimentar contribui na dieta dos indivíduos avaliados, integrando a 

freqüência (F) de ocorrência e o volume (V) estimado, ambos em porcentagem (Bjorndal et 

al., 1997): 

 

A eletividade foi avaliada por meio do índice E de Ivle (Krebs, 1989): 

E = (Ui - Di)/( Ui + Di) 
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nesse caso Ui é a proporção de utilização de um dado recurso e Di é a proporção em relação a 

sua disponibilidade. O índice varia de -1 a 1, sendo: (-1 a rejeição total da categoria de recurso 

e 1 quando houver total seleção). 

 

 

3. Resultados 

 

Foram analisadas 105 amostras (conteúdo estomacal), sendo machos (40 amostras), 

fêmeas (22 amostras) e juvenis (43 amostras), destas 25 não continham presas. Foram 

reconhecidas 35 categorias de itens alimentares para P. geoffroanus. As categorias de presas 

mais freqüentes foram Baetidae (65,71%), Hydrobiidae (38,1%) e Chironomidae (20,95%). 

Com relação ao número de presas consumidas, P. geoffroanus ingeriu principalmente 

Baetidae (85,17%) e Hydrobiidae (9,1%) e em termos de volume Baetidae (48,31%), 

Gomphidae (21,58%) e Libellulidae (13,31%). As presas com maior índice de importância 

relativa (IRI) foram Baetidae (82,02%) Gomphidae (7,97%) e Libellulidae (4,58%). A largura 

de nicho alimentar estimada, na avaliação geral, foi Btotal = 2,32. Além dos invertebrados a 

espécie ingeriu pequenos peixes (alevinos), material vegetal (partes de macrófitas, folhas em 

decomposição e pequenos gravetos) e mineral (areia e pedras) (Tabela 1.1). 

Quanto à disponibilidade de invertebrados no ambiente as categorias mais frequentes 

foram Chironomidae (95,83%), Hydrobiidae (91,67%) e Thiaridae (Melanoides tuberculatus) 

(79,17%). Essas categorias foram também as mais abundantes com a seguinte 

representatividade: Chironomidae (27,80%), Thiaridae (Melanoides tuberculatus) (26,69%) e 

Hydrobiidae (24,29%) (Tabela 1.1). 

Na avaliação da dieta referente aos sexos/estágio de vida foi verificada que os machos, 

fêmeas e juvenis consumiram, respectivamente 20, 16 e 24 categorias de itens alimentares 

(Tabela 1.2). Baetidae foi a categoria de presa mais freqüente e abundante utilizada pelos 

machos (F = 50%; N = 96,54%), fêmeas (F = 40,91%; N = 77,97%) e juvenis (F = 93,02%; N 

= 75,39%). Quanto ao volume, Baetidae foi mais comum nas dietas de machos (62,05%) e 

juvenis (42,85%) e Atydae (46,75%) prevaleceu na das fêmeas. Baetidae foi também a 

categoria de presa com maior índice de importância relativa (IRI) para machos (91,83%), 

fêmeas (63,21%) e juvenis (69,13%) (Tabela 1.2). As larguras de nicho alimentar estimadas 

foram Bmacho = 1,52, Bfêmea = 2,34 e Bjuvenil = 2.66. Os resultados referentes à sobreposição de 

nicho alimentar, entre os sexos e estágio de vida estão disponíveis na Tabela 1.5. 
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Quanto às classes de tamanho, Baetidae foi a categoria de presa mais freqüente entre as 

faixas definidas <150 (92,31%), 151-200 (50,0%) e 201-250 (36,84%), exceções apenas da 

menor (<150 mm) e da maior delas (>250 mm) onde prevaleceu material vegetal (40,38% e 

43,48%, respectivamente). Em relação ao número de presas consumidas, Baetidae foi o 

principal item em todas as classes de tamanho <150 (76,96%), 151-200 (79,55%), 201-250 

(98,21%) e >251 (96,64%). Considerando o volume e o índice de importância relativa (IRI), 

Baetidae continuou sendo o item mais consumido e importante para a maioria das classes de 

tamanho <150 (V = 44,49%; IRI = 72,24%), 201-250 (V = 98,82%; IRI = 99,82%) e >251 (V 

= 74,39%; IRI = 95,82%), porém para a classe 151-200 Gomphidae (V = 81,98%; IRI = 

82,72%) foi a mais adotada (Tabela 1.3). As larguras de nicho alimentar estimadas para as 

classes de tamanho foram B<150 = 2,53, B151-200 = 1,51, B201-250 = 1,03 e B>251 = 1,35. Dados 

referentes a sobreposição de nicho alimentar, entre as classes de tamanho estão dispostos na 

Tabela 1.6. 

Com relação ao consumo de presas por estação, Baetidae foi a categoria mais freqüente 

e numericamente mais comum nas estações chuvosa (F = 53,45%: N = 71,94%) e seca (F = 

80,85%; N= 93,56%). Quanto ao volume, Gomphidae (32,57%) prevaleceu na estação 

chuvosa e Baetidae (85,36%) na seca. Baetidae foi também o item mais importante (IRI) no 

período seco (98,33%) e chuvoso (53,08%) (Tabela 1.4). As larguras de nicho estimadas 

foram Bchuva = 3,14 e Bseca = 1,25.  

Baetidae foi a categoria mais freqüente nas amostras de disponibilidade das estações 

chuvosa (50,0%) e seca (58,33%). Já em termos numéricos Chironomidae foi mais abundante 

tanto na estação chuvosa (29,79%) quanto na seca (19,19%) (Tabela 1.4). A sobreposição de 

nicho alimentar entre as estações apresentou uma elevada sobreposição numérica (CH = 0,95) 

embora não tenha sido tão alta para a sobreposição volumétrica (CH = 0,53). 

Os índices de eletividade (E) variaram para as diversas situações estudadas (e.g. 

tamanhos, sexo, estações) sendo os valores (-1,00) a rejeição total da categoria, ou seja, 

estavam disponíveis no ambiente, mas não foram selecionadas para o consumo como exemplo 

as pupas de Chironomidae, larvas de Lepidoptera, Oligochaeta, Platyhelminthes entre outros 

(Tabela 1.1). Já as categorias que apresentaram os valores de (1,00), houve uma eletividade 

máxima, não sendo verificadas nas amostras de disponibilidade no ambiente, porém foram 

efetivamente consumidas. Esse fato é bem mais notado nas categorias de presas mais raras, 

porém utilizadas por P. geoffroanus em sua dieta, a exemplo os invertebrados terrestres como 

formigas, vespas e besouro que foram consumidos provavelmente por terem caído na água 
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(Tabela 1.1). Um resumo de todos os índices de eletividade está presente nas tabelas 

relacionadas à dieta e disponibilidade (ver Tabelas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4). 
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Tabela 1.1. Dieta e itens alimentares disponíveis para a população de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do 

Angico, Poço Redondo – SE.  

 

Dieta (N = 105 amostras) 

 

Disponibilidade (N = 24 amostras) 
Categorias F F% N N% V V% IRI 

 

F F% N N% E 

Annelida 

             Hirudinea 5 4,76 6 0,05 199,52 0,07 0,01 

 

11 45,83 165 1,74 -0,94 

Oligochaeta - - - - - - - 

 

9 37,50 40 0,42 -1,00 

Arthropoda 

             Arachnoidea 

             Araneae 1 0,95 2 0,02 153,86 0,06 0,00 

 

- - - - 1,00 

Hydracarina 1 0,95 1 0,01 0,52 0,00 0,00 

 

1 4,17 9 0,09 -0,82 

Crustacea 

             Atyidae 4 3,81 4 0,04 17170,57 6,26 0,62 

 

- - - - 1,00 

Atyidae (quela) 13 12,38 - - - - - 

 

- - - - - 

Ostracoda 2 1,90 50 0,46 102,73 0,04 0,00 

 

4 16,67 57 0,60 -0,14 

Insecta 

             Coleoptera 

             Elmidae 1 0,95 1 0,01 1,05 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Scarabaeidae 1 0,95 1 0,01 942,00 0,34 0,01 

 

- - - - 1,00 

Collembola - - - - - - - 

 

1 4,17 1 0,01 -1,00 

Diptera 

             Ceratopogonidae - - - - - - - 

 

7 29,17 111 1,17 -1,00 

Chironomidae 22 20,95 45 0,41 184,62 0,07 0,04 

 

23 95,83 2637 27,80 -0,97 

Chironomidae (pupa) - - - - - - - 

 

10 41,67 81 0,85 -1,00 

Culicidae 1 0,95 24 0,22 314,00 0,11 0,00 

 

- - - - 1,00 

Dolichopodidae 1 0,95 1 0,01 0,05 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Ptychopteridae - - - - - - - 

 

1 4,17 2 0,02 -1,00 

Tipulidae - - - - - - - 

 

1 4,17 2 0,02 -1,00 

Ephemeroptera 

             Baetidae 69 65,71 9313 85,17 132612,38 48,31 82,02 

 

13 54,17 404 4,26 0,90 

Leptohyphidae 15 14,29 58 0,53 1151,56 0,42 0,15 

 

15 62,50 213 2,25 -0,62 

Oligoneuriidae 1 0,95 1 0,01 3,77 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

             

Continua 
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Tabela 1.1. Continuação 

           

 

Dieta (N = 105 amostras) 

 

Disponibilidade (N = 24 amostras) 
Categorias F F% N N% V V% IRI 

 

F F% N N% E 

Heteroptera 

             Corixidae - - - - - - - 

 

1 4,17 7 0,07 -1,00 

Gerridae - - - - - - - 

 

2 8,33 5 0,05 -1,00 

Mesoveliidae 1 0,95 1 0,01 0,15 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Naucoridae 1 0,95 1 0,01 0,94 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Notonectidae - - - - - - - 

 

3 12,50 263 2,77 -1,00 

Pleidae 2 1,90 3 0,03 2,30 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Hymenoptera 

             Formicidae 3 2,86 3 0,03 11,51 0,00 0,00 

 

- - - - 1,00 

Hymenoptera (Vespa) 1 0,95 1 0,01 38,47 0,01 0,00 

 

- - - - 1,00 

Lepidoptera - - - - - - - 

 

4 16,67 11 0,12 -1,00 

Odonata 

             Coenagrionidae 1 0,95 1 0,01 126,65 0,05 0,00 

 

3 12,50 26 0,27 -0,94 

Gomphidae 15 14,29 40 0,37 59238,66 21,58 7,97 

 

12 50,00 42 0,44 -0,10 

Libellulidae 14 13,33 104 0,95 36526,05 13,31 4,58 

 

8 33,33 28 0,30 0,53 

Odonata (Adulto) 1 0,95 1 0,01 2826,00 1,03 0,03 

 

- - - - 1,00 

Trichoptera 

             Hydroptilidae 1 0,95 1 0,01 0,26 0,00 0,00 

 

1 4,17 2 0,02 -0,39 

Leptoceridae 17 16,19 176 1,61 14951,01 5,45 2,28 

 

2 8,33 2 0,02 0,97 

Philopotamidae 1 0,95 1 0,01 14,25 0,01 0,00 

 

- - - - 1,00 

Polycentropodidae - - - - - - - 

 

1 4,17 2 0,02 -1,00 

Mollusca 

             Bivalvia 

             Bivalvia sp1 - - - - - - - 

 

4 16,67 36 0,38 -1,00 

Corbiculidae 

             Corbicula fluminea 7 6,67 14 0,13 96,23 0,04 0,01 

 

18 75,00 342 3,60 -0,93 

Gastropoda 

             Hydrobiidae 40 38,10 995 9,10 5739,27 2,09 2,06 

 

22 91,67 2304 24,29 -0,45 

Planorbidae 14 13,33 64 0,59 1666,25 0,61 0,21 

 

10 41,67 123 1,30 -0,38 

Thiaridae 

             Melanoides tuberculatus 7 6,67 19 0,17 269,83 0,10 0,02 

 

19 79,17 2532 26,69 -0,99 

             

Continua 
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Tabela 1.1. Continuação 

           

 

Dieta (N = 105 amostras) 

 

Disponibilidade (N = 24 amostras) 
Categorias F F% N N% V V% IRI 

 

F F% N N% E 

Platyhelminthes - - - - - - - 

 

2 8,33 19 0,20 -1,00 

Chordata 

             Pisces 2 1,90 3 0,03 142,35 0,05 0,00 

 

5 20,83 21 0,22 -0,78 

Ovos de peixe 1 0,95 - - - - - 

 

- - - - - 

Vísceras de peixe 21 20,00 - - - - - 

 

- - - - - 

Material Vegetal 38 36,19 - - - - - 

 

- - - - - 

Material Mineral 

             Areia 24 22,86 - - - - - 

 

- - - - - 

Pedra 19 18,10 - - - - - 

 

- - - - - 

Material não Identificado 14 13,33 - - - - - 

 

- - - - - 

Total 252 - 10935 100,00 274486,79 100,00 100,00 

 

213 - 9487 100,00 - 
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Tabela 1.2. Dieta e itens alimentares disponíveis de acordo com o sexo/estágio de vida (machos, fêmeas e juvenis), para a população de P. geoffroanus 

da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE.  

   
Dieta 

   

Disponibilidade (N = 

24 amostras) 

(N = 105 amostras) Macho (N = 40 amostras) 
 

Fêmea (N = 22 amostras) 
 

Jovem (N = 43 amostras) 
  Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Annelida 

                    Hirudinea 2,50 0,04 0,07 0,01 -0,95 

 

9,09 0,27 0,21 0,11 -0,73 

 

4,65 0,04 0,03 0,00 -0,96 

 

45,83 1,74 

Oligochaeta - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

37,50 0,42 

Arthropoda 

                    Arachnoidea 

                    Araneae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,04 0,12 0,00 1,00 

 

- - 

Hydracarina 2,50 0,02 0,00 0,00 -0,65 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,09 

Crustacea 

                    Atyidae - - - - - 

 

9,09 0,27 46,75 25,53 1,00 

 

4,65 0,04 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Atyidae (quela) 7,50 - - - - 

 

13,64 - - - - 

 

16,28 - - - - 

 

- - 

Ostracoda 2,50 0,02 0,00 0,00 -0,94 

 

4,55 6,62 0,28 0,08 0,83 

 

- - - - -1,00 

 

16,67 0,60 

Insecta 

                    Coleoptera 

                    Elmidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Scarabaeidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,02 0,74 0,03 1,00 

 

- - 

Collembola - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,01 

Diptera 

                    Ceratopogonidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

29,17 1,17 

Chironomidae 7,50 0,08 0,00 0,00 -0,99 

 

18,18 1,49 0,22 0,24 -0,90 

 

34,88 0,57 0,08 0,05 -0,96 

 

95,83 27,80 

Chironomidae (pupa) - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

41,67 0,85 

Culicidae - - - - - 

 

4,55 3,24 0,85 0,23 1,00 

 

- - - - - 

 

- - 

Dolichopodidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Ptychopteridae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

Tipulidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

Ephemeroptera 

                    Baetidae 50,00 96,54 62,05 91,83 0,92 

 

40,91 77,97 25,72 63,21 0,90 

 

93,02 75,39 42,85 69,13 0,89 

 

54,17 4,26 

Leptohyphidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

34,88 1,11 0,91 0,55 -0,34 

 

62,50 2,25 

Oligoneuriidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

                    

Continua 
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                     Tabela 1.2. Continuação 

                  

   
Dieta 

   

Disponibilidade (N = 

24 amostras) 

(N = 105 amostras) Macho (N = 40 amostras) 
 

Fêmea (N = 22 amostras) 
 

Jovem (N = 43 amostras) 
  Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Heteroptera 

                    Corixidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,07 

Gerridae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,05 

Mesoveliidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

2,33 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Naucoridae 2,50 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Notonectidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

12,50 2,77 

Pleidae 5,00 0,06 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Hymenoptera 

                    Formicidae 2,50 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

4,65 0,04 0,01 0,00 1,00 

 

- - 

Hymenoptera (Vespa) - - - - - 

 

4,55 0,14 0,10 0,03 1,00 

 

- - - - - 

 

- - 

Lepidoptera - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

16,67 0,12 

Odonata 

                    Coenagrionidae - - - - -1,00 

 

4,55 0,14 0,34 0,09 -0,34 

 

- - - - -1,00 

 

12,50 0,27 

Gomphidae 7,50 0,46 34,96 7,76 0,02 

 

13,64 0,54 4,84 3,97 0,10 

 

20,93 0,25 14,74 5,35 -0,28 

 

50,00 0,44 

Libellulidae - - - - -1,00 

 

4,55 2,30 19,61 5,35 0,77 

 

30,23 1,66 23,11 12,11 0,70 

 

33,33 0,30 

Odonata (Adulto) 2,50 0,02 2,55 0,19 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Trichoptera 

                    Hydroptilidae 2,50 0,02 0,00 0,00 -0,02 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

Leptoceridae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

39,53 3,37 11,78 8,08 0,99 

 

8,33 0,02 

Philopotamidae 2,50 0,02 0,01 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Polycentropodidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

Mollusca 

                    Bivalvia 

                    Bivalvia sp1 - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

16,67 0,38 

Corbiculidae 

                    Corbicula fluminea 2,50 0,02 0,03 0,00 -0,99 

 

- - - - -1,00 

 

13,95 0,25 0,05 0,01 -0,87 

 

75,00 3,60 

Gastropoda 

                    Hydrobiidae 27,50 2,56 0,25 0,21 -0,81 

 

18,18 5,00 0,21 0,23 -0,66 

 

58,14 15,89 4,24 4,28 -0,21 

 

91,67 24,29 

Planorbidae 5,00 0,06 0,00 0,00 -0,91 

 

18,18 2,03 0,85 0,93 0,22 

 

18,60 0,88 1,06 0,34 -0,19 

 

41,67 1,30 

Thiaridae 

                    Melanoides tuberculatus - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

16,28 0,36 0,21 0,06 -0,97 

 

79,17 26,69 

                    

Continua 
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                     Tabela 1.2. Continuação 

                  

   
Dieta 

   

Disponibilidade (N = 

24 amostras) 

(N = 105 amostras) Macho (N = 40 amostras) 
 

Fêmea (N = 22 amostras) 
 

Jovem (N = 43 amostras) 
  Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Platyhelminthes - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,20 

Chordata 

                    Pisces 2,50 0,04 0,07 0,01 -0,69 

 

- - - - -1,00 

 

2,33 0,02 0,05 0,00 -0,84 

 

20,83 0,22 

Ovos de peixe 0,00 - - - - 

 

4,55 - - - - 

 

0,00 - - - - 

 

- - 

Vísceras de peixe 5,00 - - - - 

 

31,82 - - - - 

 

27,91 - - - - 

 

- - 

Material Vegetal 32,50 - - - - 

 

40,91 - - - - 

 

37,21 - - - - 

 

- - 

Material Mineral 

                    Areia 17,50 - - - - 

 

13,64 - - - - 

 

32,56 - - - - 

 

- - 

Pedra 10,00 - - - - 

 

13,64 - - - - 

 

27,91 - - - - 

 

- - 

Material não Identificado 15,00 - - - - 

 

13,64 - - - - 

 

11,63 - - - - 

 

- - 

Total - 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 
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Tabela 1.3. Dieta e itens alimentares disponíveis de acordo com as classes de tamanho, para a população de P. geoffroanus da Unidade de Conservação 

Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE.  

 
Dieta 

 

Disponibilidade 

(N = 24 

amostras) 
 

<150 (N = 52 amostras) 

 

151-200 (N = 10 amostras) 

 

201-250 (N = 19 amostras) 

 

>250 (N = 24 amostras) 

 
Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Annelida 

                          Hirudinea 3,85 0,03 0,03 0,00 -0,96 

 

10 0,38 0,08 0,03 -0,64 

 

5,26 0,11 0,28 0,04 -0,89 

 

4,35 0,06 0,12 0,02 -0,93 

 

45,83 1,74 

Oligochaeta - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

37,50 0,42 

Arthropoda 

                          Arachnoidea 

                          Araneae 1,92 0,03 0,10 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Hydracarina - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,35 0,03 0,00 0,00 -0,52 

 

4,17 0,09 

Crustacea 

                          Atyidae 3,85 0,03 0,00 0,00 1,00 

 

10 0,38 2,84 0,96 1,00 

 

- - - - - 

 

4,35 0,03 24,71 3,98 1,00 

 

- - 

Atyidae (quela) 19,23 - - - - 

 

10 - - - - 

 

5,26 - - - - 

 

4,35 - - - - 

 

- - 

Ostracoda 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,70 1,50 0,16 0,05 0,43 

 

16,67 0,60 

Insecta 

                          Coleoptera 

                          Elmidae 1,92 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Scarabaeidae 1,92 0,02 0,64 0,02 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Collembola - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,01 

Diptera 

                          Ceratopogonidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

29,17 1,17 

Chironomidae 28,85 0,48 0,07 0,03 -0,97 

 

40 3,41 0,14 0,19 -0,78 

 

10,53 0,32 0,02 0,01 -0,98 

 

4,35 0,09 0,02 0,00 -0,99 

 

95,83 27,80 

Chironomidae 

(pupa) - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

41,67 0,85 

Culicidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

4,35 0,72 0,49 0,08 1,00 

 

- - 

Dolichopodidae 1,92 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Ptychopteridae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

Tipulidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

                         

Continua 
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Tabela 1.3. Continuação 

                        

 
Dieta 

 

Disponibilidade 

(N = 24 

amostras) 
 

<150 (N = 52 amostras) 

 

151-200 (N = 10 amostras) 

 

201-250 (N = 19 amostras) 

 

>250 (N = 24 amostras) 

 
Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Ephemeroptera 

                          Baetidae 92,31 76,96 44,49 72,24 0,90 

 

50 79,55 8,06 13,55 0,90 

 

36,84 98,21 98,99 99,82 0,92 

 

34,78 96,64 74,39 95,82 0,92 

 

54,17 4,26 

Leptohyphidae 28,85 0,93 0,78 0,40 -0,41 

 

0 0,00 0,00 0,00 -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

62,50 2,25 

Oligoneuriidae 1,92 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Heteroptera 

                          Corixidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,07 

Gerridae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,05 

Mesoveliidae 1,92 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Naucoridae - - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

4,35 0,03 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Notonectidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

12,50 2,77 

Pleidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

5,26 0,11 0,01 0,00 1,00 

 

4,35 0,06 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Hymenoptera 

                          Formicidae 3,85 0,03 0,01 0,00 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

4,35 0,03 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Hymenoptera 

(Vespa) - - - - - 

 

10 0,38 0,08 0,03 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Lepidoptera - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

16,67 0,12 

Odonata 

                          Coenagrionidae - - - - -1,00 

 

10 0,38 0,27 0,09 0,16 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

12,50 0,27 

Gomphidae 23,08 0,29 13,93 5,66 -0,21 

 

30 8,33 81,98 82,72 0,90 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

50,00 0,44 

Libellulidae 26,92 1,67 24,74 11,72 0,70 

 

0 0,00 0,00 0,00 -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

33,33 0,30 

Odonata (Adulto) - - - - - 

 

10 0,38 5,99 2,02 1,00 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

- - 

Trichoptera 

                          Hydroptilidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,35 0,03 0,00 0,00 0,17 

 

4,17 0,02 

Leptoceridae 32,69 2,82 10,13 5,82 0,99 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,02 

Philopotamidae - - - - - 

 

- - - - - 

 

- - - - - 

 

4,35 0,03 0,02 0,00 1,00 

 

- - 

Polycentropodidae - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,02 

                         

Continua 
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Tabela 1.3. Continuação 

                        

 
Dieta 

 

Disponibilidade 

(N = 24 

amostras) 
 

<150 (N = 52 amostras) 

 

151-200 (N = 10 amostras) 

 

201-250 (N = 19 amostras) 

 

>250 (N = 24 amostras) 

 
Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Mollusca 

                          Bivalvia 

                          Bivalvia sp1 - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

16,67 0,38 

Corbiculidae 

                          Corbicula 

fluminea 13,46 0,22 0,07 0,02 -0,88 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

75,00 3,60 

Gastropoda 

                          Hydrobiidae 55,77 15,34 3,83 3,76 -0,23 

 

40 4,17 0,06 0,09 -0,71 

 

15,79 0,84 0,12 0,05 -0,93 

 

17,39 0,54 0,06 0,04 -0,96 

 

91,67 24,29 

Planorbidae 17,31 0,77 0,96 0,29 -0,26 

 

20 2,65 0,50 0,33 0,34 

 

5,26 0,21 0,03 0,00 -0,72 

 

8,70 0,21 0,02 0,01 -0,72 

 

41,67 1,30 

Thiaridae 

                          Melanoides 

tuberculatus 13,46 0,30 0,18 0,04 -0,98 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

79,17 26,69 

Platyhelminthes - - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,20 

Chordata 

                          Pisces 1,92 0,02 0,05 0,00 -0,87 

 

- - - - -1,00 

 

5,26 0,21 0,55 0,08 -0,03 

 

- - - - -1,00 

 

20,83 0,22 

Ovos de peixe 1,92 - - - - 

 

0 - - - - 

 

0,00 - - - - 

 

0,00 - - - - 

 

- - 

Vísceras de peixe 25,00 - - - - 

 

40 - - - - 

 

10,53 - - - - 

 

8,70 - - - - 

 

- - 

Material Vegetal 40,38 - - - - 

 

30 - - - - 

 

21,05 - - - - 

 

43,48 - - - - 

 

- - 

Material Mineral 

                          Areia 28,85 - - - - 

 

10 - - - - 

 

15,79 - - - - 

 

21,74 - - - - 

 

- - 

Pedra 30,77 - - - - 

 

0 - - - - 

 

5,26 - - - - 

 

8,70 - - - - 

 

- - 

Material não 

Identificado 15,38 - - - - 

 

10 - - - - 

 

15,79 - - - - 

 

8,70 - - - - 

 

- - 

Total - 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 100,00 
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Tabela1.4. Dieta e itens alimentares disponíveis de acordo com as estações (seca e chuvosa), para a população de P. geoffroanus da Unidade de 

Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE.  

 

Estação chuvosa  Estação seca 

 

Dieta  

(N = 58 amostras) 

 

Disponibilidade 

(N = 12 amostras) 

Dieta  

(N = 47 amostras) 

 

Disponibilidade  

(N = 12 amostras) 

Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Annelida 

                 Hirudinea 3,45 0,05 0,02 0,00 -0,95 

 

25,00 1,80 

 

6,38 0,06 0,16 0,01 -0,92 

 

20,83 1,46 

Oligochaeta - - - - -1,00 

 

16,67 0,17 

 

- - - - -1,00 

 

20,83 1,52 

Arthropoda 

                 Arachnoidea 

                 Araneae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,03 0,15 0,00 1,00 

 

- - 

Hydracarina - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 -0,94 

 

4,17 0,51 

Crustacea 

                 Atyidae 1,72 0,02 9,06 0,57 1,00 

 

- - 

 

6,38 0,04 1,34 0,12 1,00 

 

- - 

Atyidae (quela) 6,90 - - - - 

 

- - 

 

19,15 - - - - 

 

- - 

Ostracoda - - - - -1,00 

 

4,17 0,39 

 

4,26 0,75 0,10 0,01 -0,34 

 

12,50 1,52 

Insecta 

                 Coleoptera 

                 Elmidae 1,72 0,02 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

 

- - - - - 

 

- - 

Scarabaeidae 1,72 0,02 0,54 0,03 1,00 

 

- - 

 

- - - - - 

 

- - 

Collembola - - - - - 

 

- - 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,06 

Diptera 

                 Ceratopogonidae - - - - -1,00 

 

8,33 0,84 

 

- - - - -1,00 

 

20,83 2,58 

Chironomidae 24,14 0,59 0,07 0,06 -0,96 

 

50,00 29,79 

 

17,02 0,30 0,07 0,02 -0,97 

 

45,83 19,19 

Chironomidae (pupa) - - - - -1,00 

 

33,33 0,97 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 0,34 

Culicidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,36 0,31 0,01 1,00 

 

- - 

                

Continua 
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Tabela 1.4. Continuação 

                

 
Estação chuvosa  Estação seca 

 

Dieta  

(N = 58 amostras) 

 

Disponibilidade 

(N = 12 amostras) 

Dieta  

(N = 47 amostras) 

 

Disponibilidade  

(N = 12 amostras) 

Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Diptera 

                 Dolichopodidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Ptychopteridae - - - - - 

 

- - 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,11 

Tipulidae - - - - - 

 

- - 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,11 

Ephemeroptera 

                 Baetidae 53,45 71,94 27,17 53,08 0,87 

 

50,00 4,89 

 

80,85 93,56 85,36 98,33 0,97 

 

58,33 1,52 

Leptohyphidae 15,52 0,66 0,26 0,15 0,10 

 

25,00 0,55 

 

12,77 0,45 0,70 0,13 -0,91 

 

37,50 9,60 

Oligoneuriidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Heteroptera 

                 Corixidae - - - - - 

 

- - 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,39 

Gerridae - - - - -1,00 

 

4,17 0,01 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,22 

Mesoveliidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Naucoridae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Notonectidae - - - - -1,00 

 

4,17 0,04 

 

- - - - -1,00 

 

8,33 14,59 

Pleidae - - - - - 

 

- - 

 

4,26 0,04 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Hymenoptera 

                 Formicidae 1,72 0,02 0,01 0,00 1,00 

 

- - 

 

4,26 0,03 0,00 0,00 1,00 

 

- - 

Hymenoptera (Vespa) - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,04 0,00 1,00 

 

- - 

Lepidoptera - - - - -1,00 

 

4,17 0,01 

 

- - - - -1,00 

 

12,50 0,56 

Odonata 

                 Coenagrionidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,13 0,00 -0,98 

 

12,50 1,46 

Gomphidae 18,97 0,82 32,57 22,58 0,45 

 

20,83 0,31 

 

8,51 0,07 2,34 0,28 -0,86 

 

29,17 1,01 

Libellulidae 18,97 1,88 16,17 11,21 0,86 

 

12,50 0,14 

 

6,38 0,36 8,29 0,75 -0,45 

 

20,83 0,95 

                

Continua 
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Tabela 1.4. Continuação 

                

 
Estação chuvosa  Estação seca 

 

Dieta  

(N = 58 amostras) 

 

Disponibilidade 

(N = 12 amostras) 

Dieta  

(N = 47 amostras) 

 

Disponibilidade  

(N = 12 amostras) 

Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Odonata (Adulto) 1,72 0,02 1,62 0,10 1,00 

 

- - 

 

- - - - - 

 

- - 

Trichoptera 

                 Hydroptilidae - - - - - 

 

0,00 0,00 

 

2,13 0,01 0,00 0,00 -0,76 

 

4,17 0,11 

Leptoceridae 24,14 4,05 8,43 7,44 0,99 

 

4,17 0,01 

 

6,38 0,06 0,22 0,02 0,03 

 

4,17 0,06 

Philopotamidae - - - - - 

 

- - 

 

2,13 0,01 0,01 0,00 1,00 

 

- - 

Polycentropodidae - - - - - 

 

- - 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,11 

Mollusca 

                 Bivalvia 

                 Bivalvia sp1 - - - - -1,00 

 

16,67 0,47 

 

- - - - - 

 

- - 

Corbiculidae 

                 Corbicula fluminea 3,45 0,05 0,02 0,00 -0,96 

 

37,50 2,08 

 

10,64 0,18 0,06 0,01 -0,97 

 

37,50 10,21 

Gastropoda 

                 Hydrobiidae 37,93 18,28 2,98 4,14 -0,18 

 

45,83 26,57 

 

38,30 3,27 0,53 0,29 -0,63 

 

45,83 14,42 

Planorbidae 17,24 1,27 0,94 0,59 0,15 

 

12,50 0,95 

 

8,51 0,15 0,02 0,00 -0,90 

 

29,17 2,81 

Thiaridae 

                 Melanoides tuberculatus 8,62 0,28 0,14 0,04 -0,98 

 

37,50 29,75 

 

4,26 0,10 0,02 0,00 -0,98 

 

41,67 13,47 

Platyhelminthes - - - - -1,00 

 

4,17 0,23 

 

- - - - -1,00 

 

4,17 0,06 

Chordata 

                 Pisces - - - - -1,00 

 

8,33 0,03 

 

4,26 0,04 0,14 0,01 -0,92 

 

12,50 1,07 

Ovos de peixe - - - - - 

 

- - 

 

2,13 - - - - 

 

- - 

Vísceras de peixe 18,97 - - - - 

 

- - 

 

21,28 - - - - 

 

- - 

Material Vegetal 25,86 - - - - 

 

- - 

 

48,94 - - - - 

 

- - 

Material Mineral 

                 Areia 22,41 - - - - 

 

- - 

 

23,40 - - - - 

 

- - 
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Tabela 1.4. Continuação 

                

 
Estação chuvosa  Estação seca 

 

Dieta  

(N = 58 amostras) 

 

Disponibilidade 

(N = 12 amostras) 

Dieta  

(N = 47 amostras) 

 

Disponibilidade  

(N = 12 amostras) 

Categorias F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

 

F% N% V% IRI E 

 

F% N% 

Material Mineral 

                 Pedra 8,62 - - - - 

 

- - 

 

29,79 - - - - 

 

- - 

Material não Identificado 8,62 - - - - 

 

- - 

 

19,15 - - - - 

 

- - 

Total - 100,00 100,00 100,00 - 

 

- 

  

- 100,00 100,00 100,00 - 

 

- - 
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Tabela1.5. Sobreposições de nicho alimentar entre os sexos e estágio de vida, estimados pelo índice de Morisita simplificado (CH) para a 

população de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. Os valores dispostos em 

cinza escuros são referentes às sobreposições numéricas, enquanto que os dispostos em cinza mais claro às volumétricas. 

 

Macho Fêmea Jovem 

Macho 1,00 0,97 0,95 

Fêmea 0,42 1,00 0,98 

Jovem 0,81 0,54 1,00 

 

 

Tabela 1.6. Sobreposições de nicho alimentar entre as classes de tamanho, estimados pelo índice de Morisita simplificado (CH) para a população 

de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. Os valores dispostos em cinza escuros 

são referentes às sobreposições numéricas, enquanto que os dispostos em cinza mais claro às volumétricas. 

 

<150 151-200 201-250 >250 

<150 1,00 0,98 0,94 0,95 

151-200 0,30 1,00 0,97 0,97 

201-250 0,69 0,09 1,00 0,99 

>250 0,73 0,10 0,92 1,00 

 



54 

 

 

4. Discussão 

 

A ocorrência de presas inteiras nos conteúdos estomacais é indicativa que P. 

geoffroanus utiliza a sucção durante a alimentação, que consiste em uma pressão buco-

faríngea negativa causada pela expansão do volume da cavidade oral. Essa estratégia, 

juntamente com um rápido movimento da cabeça em direção às presas, permite a predação 

ativa em cágados, compensando a pouca agilidade devido o peso do corpo (Molina, 1990; 

Aerts et al., 2001; Lemell et al., 2002). 

Larvas aquáticas de insetos (e.g., Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera, Diptera) são os 

principais itens alimentares de diversas espécies de cágados (Moll, 1990; Souza & Abe, 1995; 

Kennet & Tory, 1996; Allanson & Georges, 1999). De modo geral a população de P. 

geoffroanus estudada alimentou-se principalmente de imaturos de Ephemeroptera da família 

Baetidae, caracterizando uma dieta predominantemente carnívora (insetívora). Em relação à 

disponibilidade no ambiente, essa categoria foi relativamente baixa quando comparada a 

outras como Chironomidae, Melanoides tuberculatus e Hydrobiidae. Esse fato revela uma 

fraca relação entre a abundância de presas no ambiente e a composição da dieta dos cágados e 

uma alta eletividade de poucas categorias de itens alimentares pela espécie. Essa fraca relação 

já foi também observada por Macculloch & Secoy (1983), para a espécie de tartaruga-de-

água-doce Chrysemys picta bellii na província de Saskatchewan no Canadá. 

Os jovens consumiram maior número de categorias de presas (24) quando comparados 

aos machos (20) e as fêmeas (16) adultos. Porém não foram verificadas variações expressivas 

na dieta, desses grupos, no que se refere aos itens mais importantes, condição essa, 

freqüentemente notada em Testudines (Parmenter & Avery, 1990; Clark & Gibbons, 1969). 

Baetidae foi a presa mais consumida por todos os grupos, porém Libelluidae foi um item 

também importante para os jovens. Certa variação na dieta de jovens e adultos (machos e 

fêmeas) foi verificada também para a população de P. geoffroanus de Ribeirão Preto, sudeste 

brasileiro (Souza & Abe, 2000). Nessa área os autores verificaram o consumo preferencial de 

Chironomus cf. plumosos, porém indivíduos adultos consumiram principalmente sua fase 

larval e os jovens suas pupas. 

Algumas categorias de presas foram utilizadas por apenas um dos sexos ou pelos 

jovens, porém essas categorias não tiveram um papel muito importante na composição de suas 

dietas. Alguns autores associam essas variações ao tamanho dos indivíduos e aos locais 

ocupados pelos mesmos, uma vez que animais maiores normalmente exploram águas mais 
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profundas, enquanto que os menores utilizam águas mais rasas (Pough, 1973, 1983; Wilson & 

Lee, 1974; Mahmoud & Klicka, 1979). 

Material vegetal foi também freqüente nas amostras, tanto para indivíduos jovens 

quanto adultos, sendo sua ocorrência possivelmente acidental. Em trabalhos desenvolvidos na 

região norte do Brasil as plantas foram do mesmo modo comuns e consideradas importantes 

na dieta de P. geoffroanus (Fachin-Teran et al,1995). Contudo, outros trabalhos indicam que a 

espécie é quase exclusivamente carnívora, considerando o consumo de material vegetal como 

um evento acidental (Medem, 1960; Molina, 1989, 1990; Souza & Abe, 2000). 

Em populações em que ocorre variação no consumo de material vegetal em função da 

idade dos espécimes, essa está normalmente associada a ambientes com grande abundância 

desse recurso, maior facilidade de coletar plantas e menor necessidade de nutrientes por 

adultos (Parmenter & Avery, 1990). Mudança no hábitat de forrageamento, onde os adultos 

utilizam águas mais profundas, com baixa densidade de presas animais, também podem fazer 

com que esses sejam herbívoros e carnívoros oportunistas, enquanto os jovens têm uma dieta 

predominantemente carnívora (Clark, & Gibbons, 1969; Hart, 1983; Moreira & Loureiro, 

1992). A ausência de variação ontogenética em P. geoffroanus no MNGA pode estar 

relacionada também com a alta disponibilidade de presas local. Neste caso, dependendo da 

abundância de presas no ambiente as variações na dieta podem ser reduzidas ou mesmo não 

ocorrerem (Parmenter, 1980). 

Diversas larvas de inseto (e.g., Ephemeroptera e Diptera), utilizadas na dieta da 

população em estudo, vivem associadas às macrófitas. Este fato pode contribuir para ingestão 

de partes vegetais quando da tentativa de captura dessas presas sobre as mesmas (Merrit & 

Cummins, 1996). A presença de folhas em decomposição e pequenos gravetos, entre os itens 

consumidos, podem estar relacionados à ingestão de larvas de Trichoptera da família 

Leptoceridade. Essas larvas vivem normalmente associadas ao folhiço acumulado no leito dos 

rios, utilizando inclusive pequenos pedaços de madeira na confecção de abrigos (Merrit & 

Cummins, 1996). 

Baetidae, Leptohyphidae, Hydrobiidae, Chironomidae, Gomphidae, Libellulidae são 

exemplos de famílias que apresentaram flutuações sutis entre as estações (seca e chuvosa). A 

família Baetidae foi a categoria mais freqüente nas amostras de disponibilidade tanto na 

estação chuvosa quanto na seca, enquanto que as larvas de Chironomidae foram mais 

abundantes nas duas estações. Diversos autores verificaram apenas pequenas mudanças 
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sazonais na comunidade de macroinvertebrados disponíveis no ambiente (Carvalho & Uieda, 

2004; Abílio et al., 2006; Thomazi et al., 2008), semelhantes ao aqui observado.  

Macroinvertebrados bentônicos são amplamente utilizados no monitoramento da 

qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos. Um dos métodos aplicados é o uso de 

índices bióticos, que usa parâmetros como densidade, riqueza e abundância de taxas como 

medidas na avaliação da condição do ecossistema (Barbour et al., 1999; Kerans & Karr, 1994; 

Rosenberg & Resh, 1993; Hilty & Merenlender, 2000). Segundo Plafkin et al. (1989), essas 

comunidades têm sido amplamente utilizadas por uma série de razões: sua presença na 

maioria dos ecossistemas aquáticos, resposta a perturbações em escala temporal, e o grande 

número de espécies, que oferece uma ampla faixa de resposta a diferentes fontes de alteração. 

A presença de organismos com baixa tolerância à poluição (ex. ninfas de 

Ephemeroptera, Plecoptera e larvas de Trichoptera), é indicativa de uma qualidade 

relativamente boa da água no trecho trabalhado do rio São Francisco. Enquanto que 

Oligochaeta, Chironomidae e Psychodidae são taxas que, em grandes concentrações, indicam 

estado de degradação ambiental, por serem altamente tolerantes a poluição, elevados teores de 

matéria orgânica de origem antropogênica e com baixa concentrações de oxigênio (Callisto et 

al., 2000; Callisto et al., 2001; Cota et al., 2002). 

Baetidae foi a categoria mais representativa nas duas estações com relação à freqüência 

e abundância, e para volume na estação seca. Já Gomphidae foi volumetricamente expressivo 

durante a estação chuvosa. Durante esse período os espécimes de Gomphidae consumidos 

eram relativamente grandes, dessa forma, o volume de poucos indivíduos, desse táxon, 

equivaleram a centenas de espécimes de Baetidae. O grande volume apresentado por 

Gomphidae não foi suficiente para elegê-los como a categoria mais importante nesse período, 

ficando essa posição novamente para Baetidae. Assim, essas pequenas mudanças sazonais no 

padrão da dieta podem ser reflexo das sutis variações na comunidade de macroinvertebrados 

disponíveis no ambiente (Carvalho & Uieda, 2004; Abílio et al., 2006). 

Apesar do consumo de um maior número de categorias de presas no período de seca, 

P. geoffroanus apresentou maiores larguras de nicho alimentar para o período chuvoso. 

Provavelmente os resultados refletem a maior disponibilidade das presas preferenciais no 

período de maior pluviosidade, quando comparada as observadas no período mais seco. O 

aumento na utilização de diferentes categorias normalmente está associado à oferta de 

diferentes presas (Huey & Pianka, 1981; Vogt & Guzman, 1988).  
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A sobreposição de nicho alimentar apresentou-se elevada com relação a abundância, 

embora não tenha sido tão alta para o volume, entre as diversas categorias trabalhadas 

(tamanho, sexo/fase de vida ou estação). É provável que exista certo grau de especialização 

relativo para cada categoria consumida, que pode ser uma estratégia para evitar competição 

entre grupos (Van Valen, 1965; Roughgarden, 1972; Polis, 1984). Porém, relações 

competitivas são mais evidentes, quando os recursos são limitados, o que parece não estar 

ocorrendo no local do presente estudo. Insetos aquáticos são bastante abundantes no rio São 

Francisco, permitindo que indivíduos de diversas categorias (e.g. jovens, machos e fêmeas) se 

alimentem das mesmas categorias de presas. 

Os únicos vertebrados predados por P. geoffroanus foram peixes (alevinos e alguns 

ovos). O consumo de peixes foi verificado apenas na estação seca. Freqüentemente esses 

alevinos eram observados em águas rasas e foram coletados numa maior freqüência e 

abundância nas amostras de disponibilidade dessa estação, sugerindo que a predação de 

peixes por P. geffroanus pode estar relacionada com a maior disponibilidade deles no 

ambiente, nesse período. Um fato interessante é que o aumento desses pequenos peixes na 

estação seca também correspondeu ao período de defeso da Bacia do São Francisco, época em 

que ocorre o maior pico reprodutivo dos peixes (Noble & Jones, 1993; Templeton, 1995). 

Considerando que P. geoffroanus não se alimenta fora da água, a presença de itens 

alóctones indica certo grau de oportunismo, bastante freqüente em quelônios aquáticos (Moll, 

1976; Chessman, 1984; Tomas et al.,2001). Foram registrados invertebrados terrestres como 

formigas, vespa, besouro Scarabaeidae e Odonata adulto que foram consumidos 

provavelmente por terem caído na água. O consumo eventual de invertebrados terrestres já foi 

registrado por outros autores para diversas espécies de Testudines aquáticos (Folkerts, 1968; 

Mahmoud, 1968; Georges, 1982; Bury, 1986; Chessman, 1986; Souza, 1995; Souza & Abe, 

1995) e confirmado para o presente estudo. 

Ninfas de Gomphidae e de Libellulidae utilizam táticas de camuflagem se enterrando 

nos sedimentos. Larvas de Baetidae também utilizam o sedimento como principal 

microhábitat (Merrit & Cummins, 1996). Ao capturar essas ninfas e larvas associadas ao 

sedimento, os indivíduos podem ingerir acidentalmente uma pequena quantidade de material 

mineral, justificando assim a ocorrência de areia e pedras nos conteúdos estomacais dos P. 

geoffroanus estudados. 

Na análise de disponibilidade e dieta foram constatadas a ocorrência de duas espécies 

exóticas, o bivalve Corbicula fluminea e o gastrópodo Melanoides tuberculatus. Sua 
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introdução em hábitats naturais causam grandes perturbações para as comunidades biológicas, 

contribuindo para a redução da diversidade em ecossistemas aquáticos continentais (Suriani et 

al., 2007; Souto et al., 2011). 

Melanoides tuberculatus já tinha sido registrado para o Estado de Sergipe e para o 

MNGA (Souto et al., 2011). Porém a ocorrência do bivalve Corbicula fluminea é relatada, 

neste estudo, pela primeira vez para o bioma da Caatinga e para o Estado de Sergipe 

ampliando consideravelmente a distribuição conhecida dessa espécie invasora na América do 

Sul incluindo o Brasil (Santana, 2012 em preparação). 

Estas espécies invasoras apresentam grande adaptabilidade a diferentes condições 

ambientais, elevada capacidade reprodutiva, rápida maturação sexual e ausência de 

predadores naturais (Pointer et al., 1993; Avelar, 1999; Darrigran, 2002; Vianna & Avelar. 2010). 

Prhynops geoffroanus rejeitou quase que totalmente as duas espécies invasoras (EM. tuberculatus 

= - 0,99; EC. fluminea = - 0,93) ou seja, estavam muito disponíveis no ambiente, porém foram 

pouco selecionadas para o consumo. A ausência de predadores eficientes, dessas espécies e o 

avanço desses organismos, nos locais invadidos, é alarmante por esses representarem um risco 

potencial para a biodiversidade nativa. 

Prhynops geoffroanus é altamente dependente do ambiente aquático, cuja integridade 

desse ecossistema é imprescindível para as atividades vitais da espécie. As informações 

detalhadas da dieta deste quelônio são fundamentais para a implementação de estratégias de 

manejo e conservação na Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do 

Angico, em área de Caatinga no alto sertão sergipano. Essas estratégias podem também servir 

inclusive para a preservação de outras espécies de cágados em diferentes localidades, tendo 

em vista o fato de que existe uma carência de estudos que abordem a influência da 

disponibilidade de alimento na composição da dieta. 
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Aspectos morfométricos, estrutura e dinâmica populacional de Phrynops 

geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão sergipano 

 

Resumo – A morfometria, taxas de crescimento e ganho de massa e o tamanho, estrutura e 

dinâmica populacional de P. geoffroanus foram estudados em espécimes capturados no trecho 

do rio São Francisco que margeia a Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural 

Grota do Angico. A amostragem dos cágados foi realizada por busca ativa e a marcação por 

cortes nos escudos marginais. Informações sobre a morfometria e massa de P. geoffroanus 

foram referentes a 77 registros (35 machos, 16 fêmeas e 26 juvenis). Variações na morfologia 

estão mais relacionados às medidas do comprimento máximo da carapaça, comprimento 

circular da carapaça, largura circular da carapaça, comprimento máximo do plastrão e largura 

máxima da carapaça. Machos e fêmeas não diferiram em tamanho, porém apresentaram 

formas distintas. Quanto às massas, machos e fêmeas não apresentarem diferenças 

significativas. Os jovens apresentaram uma taxa média de crescimento maior, quase o dobro, 

quando comparada com os adultos (machos e as fêmeas). Os censos indicam a presença de 

pelo menos 77 indivíduos, porém o tamanho da população de P. geoffroanus foi estimado em 

49 espécimes com um intervalo de confiança entre 30 e 130 indivíduos. A razão sexual total 

apresentou maior deslocamento a favor dos machos. Quanto a estrutura da população, pôde-se 

perceber a presença de indivíduos em todas as classes de tamanho, com a predominância de 

machos adultos. Este estudo evidenciou alguns aspectos como razão sexual, tamanho, 

crescimento e ganho de massa para a população de Phrynops geoffroanus. Essas informações 

são importantes, pois fornecem dados fundamentais a respeito da ecologia de cágados. 

 

Palavras-chave: Phrynops geoffroanus, morfometria, população e crescimento. 
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Morphometric aspects, estructure and population dynamics of Phrynops 

geoffroanus in the high sertão sergipano 

 

Abstract – Morphometry, growth rates and mass gain and the size, estructure and population 

dynamics of Phrynops geoffroanus were studied in specimens captured in the stretch of São 

Francisco river that borders the Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota 

do Angico. The sampling of tortoises was concucted by active search and marking cuts in 

marginal shields.  Information about morphometry and mass of P. geoffroanus were related to 

77 records (35 males, 16 females and 26 juveniles). Variations in morphology are more 

related to measures of maximum length of the carapace, circular carapace length, circular 

carapace width, maximum length of plastron and maximum width of carapace. Males and 

females did not differ in size, but presented distinct form. As for the masses, males and 

females did not present significantly differences. The youth had higher average growth ratio, 

almost double when compared with adults (males and females). Census indicate the presence 

of at least 77 individuals, but the size of the population of P. geoffroanus was stimated at 49 

pecimens with confidence interval between 30 and 130 individuals. The overall sex ratio 

showed higher shift in favor of males. Regarding to population estructure, we could notice the 

presence of individuals in all size classes, with the predominance of adults males. This study 

revealed some aspects such as sex ratio, size, growth and gain mass to population of Phrynops 

geoffroanus. These informations are importants because provide data about ecology of 

tortoises,  

 

Keywords: Phrynops geoffroanus, morphometry, population and growth. 
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1. Introdução 

 

Estudos sobre ecomorfometria, nos trás informações importantes sobre adaptações 

adquiridas ao longo da evolução, que permitem aos organismos utilizarem, de forma eficiente, 

os diferentes tipos de recursos (Gibbons & Lovich, 1990). A forma da carapaça tem ligação 

direta com a ecologia das espécies, estando intimamente associada a alguns padrões 

comportamentais (Molina, 1992). Como exemplo, temos os quelônios terrestres que 

apresentam normalmente, grandes tamanhos e carapaças fortemente arqueadas, característica 

essa que favorece a termorregulação e aumenta a resistência à dessecação, além de auxiliar na 

proteção contra os predadores. Já os quelônios aquáticos apresentam carapaças mais baixas, o 

que reduz a resistência com a água durante os deslocamentos (Pritchard, 1979; Gibbons & 

Lovich, 1990; Legler, 1993). Em geral os quelônios apresentam dimorfismo sexual em 

relação ao tamanho, havendo uma tendência de fêmeas maiores, principalmente em espécies 

aquáticas. Além disso, o grau de dimorfismo pode variar geograficamente devido às 

diferentes condições ambientais (Gibbons & Lovich, 1990). 

Dados de história natural são escassos para a maioria das espécies brasileiras de 

quelônios de água doce, principalmente as de ocorrência no bioma Caatinga. Entretanto, a 

escassez de informações dificulta abordagens mais amplas sobre aspectos ecológicos e 

evolutivos das espécies (Souza 2004; Souza & Molina, 2007). 

Informações sobre o crescimento corpóreo propiciam a obtenção de uma série de dados 

relevantes sobre a ecologia dos quelônios. Por exemplo, as relações entre tamanho e idade 

podem demonstrar o período de maturação das espécies estudadas e ainda subsidiar 

informações para estudos populacionais (Dunham & Gibbons, 1990). Pesquisas como estas 

elucidam padrões de crescimento, relações entre tamanho e idade estimada e até mesmo a 

ocorrência de maturação diferenciada entre os indivíduos da população (Dunham & Gibbons, 

1990; Kennet, 1996; Magnusson et al., 1997; Spencer, 2002). Além disso, pesquisas sobre os 

padrões de crescimento são importantes para a compreensão da história natural das espécies 

de quelônios, uma vez que o crescimento corpóreo pode ser influenciado por inúmeros fatores 

extrínsecos, como clima e disponibilidade de recursos e intrínsecos, tais como condições 

reprodutivas e tamanho das ninhadas (Chen & Lue, 2002).  

Estudos sobre dinâmica populacional podem colaborar com dados referentes ao estado 

de conservação de uma área, sendo importantes ferramentas para fomentar planos de manejo e 

estratégias direcionadas a uma melhor preservação das espécies (Primack, 2008). As 
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populações podem variar sazonalmente e/ou mesmo entre localidades em função de 

diferenças nas disponibilidades de recursos ou de interações bióticas (intra ou 

interespecíficas). Cada população está sujeita a entrada ocasional de imigrantes de áreas 

próximas ou distantes e perder membros via emigrações (Dunham & Overall, 1994). O 

tamanho de qualquer população depende de quatro fatores fundamentais: nascimentos, 

mortes, emigração e imigração de indivíduos. Em função desses fatores as populações sofrem 

flutuações no número de indivíduos, ocorrendo crescimento, declínio ou até mesmo 

desaparecimento (Silva & Araujo, 2008). 

Informações sobre a estrutura populacional de quelônios são essenciais para avaliar as 

respostas aos impactos ambientais impostos pelas atividades antrópicas e mudanças de habitat 

(Smith et al., 2006). No entanto, os dados sobre dinâmica populacional de tais organismos 

com ciclos de vida longos são normalmente difíceis de obter (Gibbons 1987). Trabalhos 

voltados à dinâmica e estrutura populacional de quelônios podem fornecer um poderoso meio 

de refinar e testar modelos relacionados a temas importantes como história de vida, 

demografia e influência de variações ambientais sobre as espécies (Dunham & Overall, 1994). 

Phrynops geoffroanus é considerada uma espécie de médio porte (Molina, 1989) com 

ampla distribuição, ocorrendo na América do Sul a leste dos Andes, desde a Colômbia até a 

Argentina (Lema & Ferreira, 1990). Habita frequentemente lagoas, riachos e rios de grande 

volume (Medem, 1960; Pritchard & Trebbau, 1984). A espécie possui dimorfismo sexual em 

relação à concavidade do plastrão e localização da abertura cloacal, os machos diferem das 

fêmeas por apresentarem cauda mais longa, plastrão ligeiramente côncavo, abertura mais 

estreita entre as placas anais, menor tamanho e carapaça mais baixa que as fêmeas (Medem, 

1960; Molina, 1989; Brites, 2002). 

Na região sudeste P. geoffroanus apresentou-se mais ativo entre setembro e novembro, 

quando a temperatura do ar é mais elevada, provavelmente por favorecer o comportamento de 

assoalhamento (Molina, 1989; Souza, 1999). Por outro lado, a espécie é menos detectada 

durante períodos mais chuvosos, influenciada pela temperatura e menor disponibilidade de 

locais para o assoalhamento, ficando assim mais submersos nesse período (Souza, 1999; 

Souza & Abe, 2001). 

Os objetivos deste capítulo foram: 1) analisar se existem diferenças entre os sexos em 

aspectos de sua morfometria, 2) avaliar as taxas de crescimento e ganho de massa, 3) estimar 

o tamanho da população, 4) descrever a estrutura e dinâmica populacional de P. geoffroanus 

em uma área de Caatinga no alto sertão sergipano. 
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2. Material e métodos 

 

2.1. Área de estudo 

 

A morfometria, taxas de crescimento e ganho de massa e o tamanho, estrutura e 

dinâmica populacional de P. geoffroanus foram estudados para os animais capturados no 

trecho do Rio São Francisco que margeia a Unidade de Conservação Estadual Monumento 

Natural Grota do Angico (MNGA) (37°40’W; 09°39’S), entre os municípios de Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco, alto sertão sergipano. Uma descrição mais detalhada 

encontra-se na primeira parte deste trabalho (Sub tópico 3. ÁREA DE ESTUDO). 

 

2.2. Coleta de dados 

 

A amostragem dos espécimes foi realizada em campanhas mensais ao longo de um ano 

(entre janeiro e dezembro de 2011), com duração de dois dias consecutivos em cada mês 

totalizando 24 dias de amostragem em dois trechos do Rio São Francisco, dentro do perímetro 

da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico. 

A amostragem dos cágados foi realizada por busca ativa entre 07:00 e 13:00 h, 

utilizando-se o mergulho livre com o auxílio de máscara, snorkel e nadadeiras do tipo pé-de-

pato. A marcação foi realizada por cortes nos escudos marginais adaptada da metodologia 

descrita por Cagle (1939). 

Cada cágado capturado foi pesado com balança do tipo Pesola
®

 (precisão 0,5 g) e 22 

medidas tomadas com paquímetro digital (0,5 mm) e fita métrica (1 mm) (medidas 

circulares). As variáveis mensuradas foram: comprimento máximo da carapaça (CMC), 

largura máxima da carapaça (LMC), comprimento do 3º escudo central (CC3), largura do 3º 

escudo central (LC3), comprimento circular da carapaça (CCC), largura circular da carapaça 

(LCirC), obtida entre a união do segundo e terceiro escudos vertebrais até a borda da 

carapaça, comprimento máximo do plastrão (CMP), largura máxima do plastrão (LMP), 

largura do lóbulo anterior (LBA), largura do lóbulo posterior (LBP), abertura entre as 

extremidades distais das placas anais do plastrão (APaP), distância entre a porção posterior da 

sutura médio ventral dos escudos anais e a porção posterior da sutura dos escudos supra 

caudais (VÃO), largura cefálica (LCF), medida sobre a membrana timpânica, comprimento 

cefálico (CCF), largura da boca (LBC), comprimento das barbelas direita (CBD) e esquerda 
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(CBE), largura das barbelas direita (LBD) e esquerda (LBE), comprimento total da cauda 

(CTC), distância entre a abertura cloacal e a extremidade da cauda (DCC) e altura máxima da 

carapaça (ALT) (Figura 2.1). As análises foram realizadas com exemplares adultos (machos e 

fêmeas) e juvenis, sendo a sexagem realizada através de caracteres sexuais secundários como 

comprimento da cauda e concavidade entre os escudos umerais e anais do plastrão. 
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Figura72.1. Esquema de algumas das medidas realizadas na carapaça e no plastrão. 
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2.3. Análise dos dados 

 

Todas as medidas morfométricas e a massa foram log10-transformadas de forma a 

atender premissas de normalidade e reduzir efeitos de escala (Zar, 1999). 

Uma Analise de Componentes Principais (ACP) dos dados morfológicos log10-

transformados foi realizada para distinguir possíveis grupos ecomorfológicos e identificar 

quais variáveis melhor explicam os agrupamentos. Para testar se as variações no tamanho 

(eixo isométrico – Fator 1 da ACP) e na forma (eixo alométrico – Fator 2 da ACP) entre 

machos e fêmeas eram significativas, foram realizadas análises de variâncias (ANOVA), para 

cada um desses fatores gerados pela ACP separadamente. As massas corporais de machos e 

fêmeas foram também comparadas por ANOVA. 

As taxas de crescimento e de ganho de massa foram obtidas a partir das diferenças nos 

tamanhos corporais (CMC) ou das massas dos quelônios capturados em meses sucessivos, 

divididos pelo número de dias decorridos. Cada indivíduo (machos, fêmeas e juvenis) 

contribuiu com apenas um valor para esta análise, independente de ser recapturado várias 

vezes. 

O tamanho da população foi estimado no programa Bioestat 5.3 pelo modelo de Parker 

que avalia amostras múltiplas provenientes de populações abertas. Este modelo considera 

“população aberta” o universo amostral que altera seu tamanho − por migrações, nascimentos 

e óbitos, durante o período investigado. O modelo baseia-se na regressão linear, com ajustes 

pelo método dos mínimos quadrados. O intercepto gerado na análise constitui uma estimativa 

do quociente entre o número de indivíduos marcados na população e o tamanho do universo 

amostral (Ayres et al., 2007). 

Os critérios adotados para o cálculo do tamanho populacional foram: 

NACMD = número de animais inicialmente capturados, marcados e devolvidos ao 

respectivo meio ambiente; 

períodos = número de períodos de recaptura (i = 1, 2, 3, ... , p); 

ni = número de indivíduos capturados em cada amostra; 

mi = número de indivíduos marcados e recapturados em cada amostra; 

Para investigar possíveis variações nas razões sexuais durante o período de estudo, 

foram estimadas mensalmente os valores dessas taxas para os indivíduos adultos desta 

população.  
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Para a análise da estrutura etária da população, os cágados foram divididos em nove 

classes de tamanho com intervalos de três centímetros entre cada uma delas (8,0 – 32,0 cm). 

As proporções mensais de cada classe de tamanho foram então adotadas para a avaliação. 

A dinâmica populacional de P. geoffroanus foi acompanhada através da captura, 

marcação e recaptura de indivíduos. Para isso foram utilizadas as proporções de espécimes 

adultos (machos e fêmeas) e juvenis observadas a cada mês.  

Os dados foram armazenados em planilhas de Excel e processados nos programas 

Systat 12.0 e BioEstat 5.3. O nível de significância para os testes de hipótese foi de 5%. 

 

 

3. Resultados 

 

3.1. Morfometria e massa 

 

Informações sobre a morfometria e massa de P. geoffroanus do MNGA estão presentes 

na Tabela 2.1. Foram analisados 77 registros (35 machos, 16 fêmeas e 26 juvenis). 

Os resultados da Análise de Componentes Principais (ACP) indicam variações na 

morfologia, sendo que os dois primeiros componentes principais acumularam 81,71% da 

variação explicada pelo conjunto de componentes da ACP. O primeiro componente principal 

está mais relacionado às medidas do comprimento máximo da carapaça, comprimento circular 

da carapaça, largura circular da carapaça, comprimento máximo do plastrão e largura máxima 

da carapaça. Já o segundo componente está relacionado aos comprimentos das barbelas direita 

e esquerda (Tabela 2.2 e Figura 2.2). 

Machos e fêmeas não diferiram em tamanho (Fator 1; ANOVA, F1,47 = 0,020; P = 

0,888; Apêndice – Figura A.2.1; Tabela 2.1 e Figura 2.2), porém apresentaram formas 

distintas (Fator 2; ANOVA, F1,47 = 16,300; P < 0,0001; Apêndice – Figura A.2.2; Tabela 2.1 e 

Figura 2.2). Quanto às massas, machos e fêmeas não apresentarem diferenças significativas 

(ANOVA F1,48 =0,3488; P = 0,5645; Tabela 2.2). 
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Tabela72.1. Estatística descritiva dos caracteres morfológicos de indivíduos adultos e juvenis de P. geoffroanus da Unidade de Conservação 

Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. Medidas lineares são dadas em centímetros e a massa em gramas. 

Variáveis Macho (N= 35) Fêmea (N= 16) Jovem (N= 26) 

x±dp Min – Max x±dp Min – Max x±dp Min – Max 

Comprimento máximo da carapaça (CMC) 22,77±4,38 14,28-28,50 22,60±4,74 14,98-31,20 11,41±1,52 8,72-13,76 

Largura máxima da carapaça (LMC) 16,30±2,78 10,47-19,80 16,71±3,44 11,42-23,80 8,88±1,05 7,03-10,92 

Comprimento do 3º escudo central (CC3) 3,71±0,76 2,28-4,64 3,58±0,70 2,43-4,84 1,86±0,23 1,41-2,34 

Largura do 3º escudo central (LC3) 3,64±0,34 2,84-4,46 3,52±0,35 2,97-4,03 2,70±0,26 2,33-3,46 

Comprimento circular da carapaça (CCC) 24,34±4,64 15,30-30,90 23,99±4,81 16,20-32,60 12,40±1,56 9,60-14,90 

Largura circular da carapaça (LCirC) 19,60±3,46 12,40-24,10 19,98±3,99 13,50-28,00 10,57±1,24 8,40-13,00 

Comprimento máximo do plastrão (CMP) 19,83±3,79 12,22-26,60 19,77±4,10 13,38-27,70 9,96±1,33 7,84-12,31 

Largura máxima do plastrão (LMP) 12,77±2,17 8,07-15,55 13,27±2,78 8,81-18,30 6,83±0,87 5,21-8,18 

Largura do lóbulo anterior (LBA) 9,94±1,83 5,96-12,14 10,11±2,11 6,90-13,48 5,03±0,70 3,80-6,40 

Largura do lóbulo posterior (LBP) 7,96±1,47 5,00-9,92 7,81±1,65 5,19-10,72 4,01±0,51 2,95-5,07 

Abertura das placas anais do plastrão (APaP) 4,60±0,95 2,35-6,06 4,50±0,90 2,93-6,06 2,27±0,39 1,59-3,20 

Abertura escudos anais e supra caudais (VÃO) 1,48±0,42 0,77-2,24 1,42±0,43 0,73-2,09 0,75±0,12 0,56-1,04 

Largura cefálica (LCF) 4,05±1,07 2,53-8,74 4,11±0,84 2,81-5,54 2,23±0,24 1,76-2,67 

Comprimento cefálico (CCF) 4,66±0,78 3,18-5,76 4,88±0,96 3,32-6,42 2,77±0,31 2,25-3,35 

Largura da boca (LBC) 2,97±0,56 1,91-3,86 3,15±0,70 2,07-4,50 1,68±0,18 1,27-2,00 

Comprimento da barbela direita (CBD) 0,43±0,14 0,19-0,67 0,55±0,20 0,00-0,79 0,33±0,07 0,21-0,47 

Comprimento da barbela esquerda (CBE) 0,40±0,13 0,16-0,68 0,55±0,18 0,12-0,47 0,33±0,05 0,26-0,42 

Largura da barbela direita (LBD) 0,13±0,03 0,06-0,20 0,12±0,04 0,00-0,18 0,08±0,02 0,05-0,12 

Largura da barbela esquerda (LBE) 0,13±0,04 0,06-0,22 0,13±0,04 0,07-0,20 0,08±0,03 0,04-0,13 

Comprimento total da cauda (CTC) 6,66±1,39 3,54-9,05 5,16±1,32 2,57-6,81 2,13±0,47 1,29-3,38 

Abertura cloacal e a extremidade da cauda (DCC) 2,21±0,56 1,28-3,46 2,16±0,40 1,32-2,99 0,97±0,20 0,54-1,34 

Altura máxima da carapaça (ALT) 6,16±1,05 4,10-7,40 6,38±1,35 3,93-8,80 3,60±0,40 2,89-4,50 

Massa 1118,06±465,60 275,00-1810,00 1217,19±709,90

2 

310,00-2815,00 165,73±54,32 85,00-270,00 
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Tabela82.2. Escores dos cinco primeiros componentes principais das variáveis morfológicas 

de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço 

Redondo – SE. 

 Componentes Principais 

Variáveis 1 2 3 4 5 

Comprimento máximo da carapaça (CMC) 0,991 -0,047 0,055 0,049 0,019 

Largura máxima da carapaça (LMC) 0,984 0,015 0,065 0,086 0,049 

Comprimento do 3º escudo central (CC3) 0,967 -0,008 0,055 -0,029 0,014 

Largura do 3º escudo central (LC3) 0,716 -0,001 0,210 -0,343 0,506 

Comprimento circular da carapaça (CCC) 0,992 -0,050 0,055 0,043 0,038 

Largura circular da carapaça (LCirC) 0,986 0,026 0,081 0,067 0,052 

Comprimento máximo do plastrão (CMP) 0,986 -0,027 0,051 0,099 0,002 

Largura máxima do plastrão (LMP) 0,979 0,056 0,059 0,089 0,054 

Largura do lóbulo anterior (LBA) 0,960 0,018 0,081 0,071 -0,048 

Largura do lóbulo posterior (LBP) 0,954 -0,038 0,072 0,053 -0,061 

Abertura das placas anais do plastrão (APaP) 0,949 -0,025 0,072 0,006 -0,169 

Abertura escudos anais e supra caudais (VÃO) 0,790 -0,084 -0,055 -0,309 -0,259 

Largura cefálica (LCF) 0,910 -0,010 -0,111 0,243 -0,062 

Comprimento cefálico (CCF) 0,970 0,053 0,091 0,154 0,040 

Largura da boca (LBC) 0,966 0,040 -0,014 0,134 0,016 

Comprimento da barbela direita (CBD) 0,034 0,836 0,320 -0,193 0,066 

Comprimento da barbela esquerda (CBE) 0,042 0,874 0,093 -0,011 -0,273 

Largura da barbela direita (LBD) 0,591 0,182 -0,701 -0,102 -0,043 

Largura da barbela esquerda (LBE) 0,566 0,343 -0,636 -0,022 0,251 

Comprimento total da cauda (CTC) 0,765 -0,341 0,083 -0,345 -0,146 

Abertura cloacal e a extremidade da cauda (DCC) 0,817 -0,122 -0,114 -0,310 -0,167 

Altura máxima da carapaça (ALT) 0,969 0,058 0,080 0,065 0,027 

 Variância explicada pelos componentes 

 16,208 1,771 1,145 0,625 0,567 

 Porcentagem de variância explicada 

 73,674 8,049 5,204 2,839 2,578 
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Figura82.2. Escores dos dois primeiros fatores das variáveis morfológicas de machos (M) e 

fêmeas (F) de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do 

Angico – SE. 

 

 

3.2. Crescimento e ganho de massa 

 

Das 28 recapturas foram adotadas informações de 19 indivíduos, visto que os demais 

valores foram de espécimes já considerados na análise (Apêndice Cap. 2 – Tabela A.2.1). 

Os jovens apresentaram uma taxa média de crescimento de 0,012 cm/dia, já os machos e 

as fêmeas de 0,007 cm/dia. Com relação ao acúmulo de massa corpórea os jovens 

apresentaram uma taxa média de ganho de massa de 0,379 g/dia, as fêmeas de 0,298 g/dia e 

os machos 0,366 g/dia (Tabela 2.3). 
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Tabela92.3. Médias, desvios padrão e amplitude das taxas de crescimento e ganho de massa 

de machos, fêmeas e juvenis de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento 

Natural Grota do Angico – SE. 

 Macho (N=3) Fêmea (N=5) Jovem (N=11) 

Taxa x±dp min – max x±dp min – max x±dp min – max 

Crescimento (mm) 0,07 + 0,03 0,03-0,10 0,07 + 0,06 0,007-0,15 0,12 + 0,04 0,03-0,19 

Ganho de massa (g) 0,366 + 0,314 0,102-0,714 0,298 + 0,929 -0,629-1,42 0,379 + 0,141 0,122-0,553 

 

 

3.3. Tamanho, estrutura e dinâmica, populacional 

 

Os censos indicam a presença de pelo menos 77 indivíduos, porém o tamanho da 

população de P. geoffroanus foi estimado em 49 espécimes segundo o modelo de Parker 

(Intercepto = 0,34476; Coeficiente de regressão = -0,03525; p = 0,09490), com  um intervalo 

de confiança entre 30 e 130 indivíduos.  

Os meses de janeiro e junho foram os que apresentaram a maior proporção de juvenis na 

população (Figura 2.3), no entanto, os sete primeiros meses do ano (janeiro a julho de 2011) 

foram caracterizados por apresentarem os indivíduos com menores valores de CMC, 

ocorrendo um decréscimo na freqüência em agosto e desaparecimento nos últimos quatro 

meses do ano (setembro a dezembro 2011) (Figura 2.4). 

 

 

Figura92.3. Freqüência relativa das observações (N = 105) de machos, fêmeas e jovens de P. 

geoffroanus em relação aos meses do ano, da Unidade de Conservação Monumento Natural 

Grota do Angico – SE. 
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Figura102.4. Distribuição etária mensal da população de P. geoffroanus, da Unidade de 

Conservação Monumento Natural Grota do Angico – SE. 
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As razões sexuais verificadas para os indivíduos adultos entre janeiro e dezembro de 

2011 (total) e para cada mês, estão representadas na Tabela 2.4. As razões sexuais, total e 

mensais, variaram da proporção de 1:1, com exceção dos valores encontrados para os meses 

de junho, outubro e dezembro. No mês de abril foi observado o maior deslocamento a favor 

das fêmeas (Tabela 2.4). 

 

Tabela102.4. Razões sexuais verificadas para P. geoffroanus, da Unidade de Conservação 

Monumento Natural Grota do Angico – SE. 

 

Mês Macho Fêmea Razão N 

Janeiro 71,43 28,57 3:1 7 

Fevereiro 66,67 33,33 2:1 9 

Março 66,67 33,33 2:1 3 

Abril 28,57 71,43 1:3 7 

Maio 62,50 37,50 2:1 8 

Junho 50,00 50,00 1:1 2 

Julho 71,43 28,57 3:1 7 

Agosto 100,00 0,00 1:0 2 

Setembro 66,67 33,33 2:1 3 

Outubro 50,00 50,00 1:1 4 

Novembro 100,00 0,00 1:0 5 

Dezembro 60,00 40,00 1:1 5 

Total 64,52 35,48 2:1 62 

 

 

 

 

4. Discussão 

 

As principais diferenças entre os machos e fêmeas dos Phrynops geoffroanus estudados 

foram em relação à localização da abertura cloacal e o comprimento da cauda. Os machos 

apresentaram caudas mais longas, abertura cloacal mais distal e ainda um estreitamento na 

abertura entre as placas anais, quando comparadas às fêmeas. Essas diferenças corroboram 

com as registradas em diversos estudos que tratam de aspectos da morfometria dessa espécie 
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(Medem, 1960; Pritchard & Trebbau 1984; Molina, 1989; Brites, 2002), e contribuem para o 

padrão diferenciado de forma entre os sexos. 

Os adultos de P. geoffroanus do MNGA foram em média menores que os observados 

por Brites (2002) no rio Uberabinha, no perímetro urbano de Uberlândia – MG, por Ferronato 

et al. (2009) nos rios Piracicaba e Piracicamirim, em áreas antropizadas de São Paulo e dos 

mantidos em cativeiro no Setor de Répteis da Fundação Parque Zoológico de São Paulo 

(Molina, 1989). Provavelmente condições locais favoreçam indivíduos maiores, nas 

populações do sudeste quando comparadas às de áreas de Caatinga. Segundo Chen e Lue 

(2002) padrões de crescimento corpóreos diferenciados podem estar relacionados a fatores 

extrínsecos como clima e disponibilidade de recursos locais.  

Poucos trabalhos descrevem padrões de crescimento em espécies brasileiras de 

quelônios de água doce (Dunhan & Gibbons, 1990; Kennet, 1996; Magnusson et al., 1997; 

Chen & Lue, 2002), isso se deve provavelmente as dificuldades em se obter tais informações. 

Para descrever as relações entre o tamanho e a idade dos animais que apresentam vida longa e 

crescimento lento, são necessários longos períodos de acompanhamentos populacionais e uma 

elevada taxa de recaptura (Dunham & Gibbons, 1990; Chen & Lue, 2002; Spencer, 2002). Os 

jovens apresentaram uma taxa média de crescimento maior (quase o dobro) que as registradas 

para os adultos (machos e as fêmeas), o que já era esperado. Esse padrão de desenvolvimento 

é comum aos quelônios e outros grupos de répteis, onde os indivíduos apresentam um rápido 

aumento de tamanho na fase juvenil, seguido por um declínio nas taxas de crescimento 

conforme os animais atingem a maturidade sexual (Wilbur, 1975; Dunhan & Gibbons, 1990; 

Shine & Iverson, 1995; Kennet, 1996; Magnusson et al., 1997; Chen & Lue, 2002; Spencer, 

2002). Com relação às taxas de ganho de massa corpórea não foram verificadas diferenças 

entre jovens e adultos. Porém é sugerido um estudo mais prolongado, com o 

acompanhamento dos animais marcados, para uma melhor compreensão dessa dinâmica. 

A estrutura populacional em quelônios pode variar por diferentes motivos, dentre eles já 

foram citadas a migração de indivíduos adultos para outras populações, predação diferencial 

exercida sobre uma determinada classe de tamanho corpóreo ou pela ação antrópica, quando 

alguns indivíduos maiores e, assim sendo mais visíveis, são capturados para serem utilizados 

no consumo ou como animais de estimação (Hailey et al., 1988; Hall et al., 1999, Moore & 

Seigel, 2006). Quando verificada a estrutura populacional dos P. geoffroanus do MNGA, 

pôde-se perceber a presença de indivíduos em todas as classes de tamanho, com a 

predominância de machos adultos. Porém, o número reduzido deste tipo de informação, para a 
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espécie estudada, em outras localidades não permite grandes explanações sobre a estrutura 

observada, bem como dos fatores que a determinam. 

Eventos como migração podem ter certa influência sobre a estrutura da população, 

porém apenas uma avaliação genética poderia indicar processos migratórios através de análise 

de fluxo gênico, entre as populações das diferentes microbacias existentes na região. Tendo 

em vista que processos migratórios em quelônios não são freqüentes (Souza et al., 2002), 

esses não seriam os principais responsáveis pela variação na estrutura populacional de P. 

geoffroanus do MNGA. 

Em geral não foi verificado o consumo dos cágados pelos ribeirinhos na área de estudo. 

Diferente das espécies de quelônios amazônicos, onde a carne é considerada uma iguaria da 

culinária local (Ferrarini, 1980; Redford & Robinson, 1991). Existe apenas o relato do uso 

medicinal esporádico de P. geoffroanus, por moradores locais que acreditam que o ensopado 

feito com estes animais possa curar podopatias, que levam a lesões (rachaduras) na região dos 

calcanhares. 

A razão sexual em populações de quelônios pode ser mediada pelo número de 

indivíduos recém eclodidos de cada sexo, diferenças na idade de maturação, das taxas de 

movimentação e de migração entre os sexos e diferenças nas taxas de mortalidade e 

sobrevivência de machos e fêmeas (Gibbons, 1990). Para a população local a razão sexual 

total foi de 2:1 a favor dos machos. Apesar de P. geoffroanus apresentar o padrão de 

determinação sexual genotípica (DSG) (Ewert et al., 2004; Ferreira-Júnior, 2009), o que 

aproximaria de 1:1 as proporções entre machos e fêmeas. Apenas em alguns meses foram 

verificadas essas proporções. Diversos autores têm observados desvios nas razões sexuais de 

populações de quelônios, ocorrendo relatos tanto de desvios em favor das fêmeas (Verdon & 

Donnely, 2005) quanto dos machos (Smith & Iverson, 2002; Gibbs & Steen, 2005). 

Problemas com a metodologia também são apontados como causadores de desvios nas 

razões sexuais observadas em populações de quelônios (Gibbons, 1990). No entanto, o 

método de captura utilizado no presente trabalho (busca ativa) teve como objetivo minimizar 

este problema, de modo que todos os microhábitats existentes no interior do rio foram 

analisados sistematicamente de forma similar durante as amostragens no campo. Por esse 

motivo, a razão sexual encontrada pode ser considerada a mais próxima da real para a área de 

estudo. 

As razões sexuais observadas, assim como a estrutura populacional, podem ser 

indicadoras de processos ecológicos, resultantes de fatores naturais ou de origem antrópica, 
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que estão ocorrendo em uma população (Smith & Iverson, 2002). Este estudo evidenciou 

características da população de P. geoffroanus onde alguns aspectos como a razão sexual, 

tamanho, crescimento e ganho de massa provavelmente ocorram naturalmente. Os dados 

apresentados fornecem informações importantes para uma espécie brasileira de quelônio em 

ambiente de Caatinga, as quais são fundamentais para a realização de futuros planos de 

manejo, considerando inclusive outras espécies de cágados, e enfatizam a importância de 

estudos de longo prazo envolvendo organismos de vida longa, como é o caso do cágado 

Phrynops geoffroanus. 

 

 

5. Referências bibliográficas 

 

Ayres M.; Ayres – Júnior, M.; Ayres, D. L. & Santos, A. de A S. 2007. BioEstat – Aplicações 

Estatísticas nas Áreas das Ciências Bio-Médicas. BELÉM – PARÁ – BRASIL. 364pp. 

Brites, V. L. C. 2002. Hematologia, bioquímica do sangue, parasitologia, microbiologia, algas 

epizoárias e histopatológicas de Prhynops geoffroanus (Schweigger, 1812) (Testudinata, 

Chelidae), expostos a diferentes influências antrópicas no rio Uberabinha, Minas Gerais. Tese 

de doutorado. Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil. 196 pp. 

Cagle, F. R. 1939. A system of marking turtles for future identification. Copeia, n. 3, p. 170-

173. 

Chen, T. H. & Lue, K. Y. 2002. Growth patterns of the yellow-margined box turtle (Cuora 

flavomarginata) in northern Taiwan. Journal of Herpetology: 36: 201-208. 

Dunhan, A. E. & Gibbons, J. W. 1990. Growth of the slider turtle. Pp. 135-145. In: Life 

History and Ecology of the Slider Turtle. J.W. GIBBONS (ed.). Smithsonian Intitution Press. 

Washington, D.C. 

Dunhan, A. E. & Overall, K. L. 1994. Population responses to environmental change: life 

history variation, individual-base models, and the population dynamics of short-lived 

organisms. American Zoologist, 34, 382-396. 

Ewert, M. A.; Etcheberger, C. R. & Nelson, C. E. 2004. Turtle sex-determination modes and 

TSD patterns, and some TSD patterns correlates. In: Valenzuela, N.; Lance, V.A. 

Temperature-Dependent Sex Determination in Vertebrates (Eds). Smithsonian Books, 

Washington. p. 21-32. 

Ferrarini, S. A. 1980. Quelônios: animais em extinção. Manaus, Falangola. 68p. 

Ferreira-Júnior, P. D. 2009. Aspectos Ecológicos da Determinação Sexual em Tartarugas. 

Acta Amazonica. 39(1) 2009: 139 – 154. 



84 

 

 

Ferronato, B. O; Marques, T. S.; Souza, F. L.; Verdade, L. M.; Matushima, E. R. 2009. Oral 

bacterial microbiota and traumatic injuries of freeranging Phrynops geoffranus (Testudines, 

Chelidae) in southeastern Brazil. Phyllomedusa. 8(11), 19-25. 

Gibbons, J. W. 1987. Why do Turtles live so long? BioScience. 37(4):262-269. 

Gibbons, J. W. 1990. Sex ratios and their significance among turtle population. Pp. 171-182. 

In: Life History and Ecology of the Slider Turtle. J.W. GIBBONS (ed.). Smithsonian 

Intitution Press. Washington, D.C. 

Gibbons, J. W., & Lovich, J. E. 1990. Sexual dimorphism in turtles with emphasis on the 

slider turtle (Trachemys scripta). Herpetological monographs, v. 4, p. 1-29. 

Gibbs, J. P. & Steen, D. A. 2005. Trends in sex ratios of turtles in the united states: 

implications of road mortality. Conservation Biology, 19: 552-556. 

Hailey, A., Wright, J. & Steer, E. 1988. Population ecology and conservancy of tortoises: the 

effects of disturbance. Herpetological Journal, 1: 294-301. 

Hall, R. J.; Henry, P. F. P. & Bunck, C. M. 1999. Fifty-year trends in a box turtle population 

in Maryland. Biological Conservation, 88: 165-172. 

Kennet, R. 1996. Growth models for two species of freshwater turtle, Chelodina rugosa and 

Elseya dentata, from the wet-dry tropics of northern Australia. Herpetologica, 52: 383-395. 

Legler, J. M. 1993. Morphology and Physiology of the Chelonia, p. 108-119. In: C.J Glasby; 

G.J.B. Ross & P.L. Beesley (Eds). Fauna of Austrália. Canberra, vol. 2, 439p. 

Lema, T. & Ferreira, M. T. S. 1990. Contribuição ao conhecimento dos Testudines do Rio 

Grande do Sul (Brasil): lista sistemática comentada (Reptilia). Acta Biologica Leopoldensia, 

v.12, n.1, p. 125-164. 

Magnusson, W. E., Lima, A. C., Costa, V. L. & Lima, O. P. 1997. Growth of the turtle, 

Phynops rufipes in Central Amazônia, Brazil. Chelonian Conservation and Biology. 2:576-

581. 

Medem, F. 1960. Informe sobre reptiles colombianos (V). Observaciones sobre la distribucion 

geografica y ecologia de la tortuga Phrynops geoffroana ssp. Em Colombia. Novedads 

Colombianas 1: 291–300. 

Molina, F. B. 1989. Observações sobre a biologia e o comportamento de Phrynops 

geoffroanus (Schweigger, 1812) em cativeiro (Reptilia, Testudines, Chelidae). Dissertação de 

Mestrado. Universidade de São Paulo, Brasil. 

Molina, F. B. 1992. O comportamento reprodutivo de quelônios. Biotemas, 5: 61-70. 

Moore, M. J. C. & Seigel, A. 2006. No place to nest or bask: effects of human disturbance on 

the nesting and basking habits of yellow-blotched map turtles (Graptemys flavimaculata). 

Biological Conservation, 130: 386-393. 

Primack, R. 2008. A Primer of Conservation Biology. Fourth Edition. Sinauer Associates, 

Sunderland, MA. 



85 

 

 

Pritchard, P.C.H. 1979. Encyclopedia of Turtles. T.F.H. Publ. Inc., Neptune, New Jersey. 

859p. 

Pritchard, P. C. H. & Trebbau, P. 1984. The turtles of Venezuela. Oxford: Society for the 

Study of Amphibians and Reptiles. 403 p. 

Redford, K. H. & Robinson, J. G. 1991. Subsistence and commercial uses of wildlife, 7-23 In: 

J. G. Robinson & K. H. Redford (eds.) Neotropical wildlife use and conservation. Chicago, 

University of Chicago Press. 

Shine, R. & Iverson, J. B. 1995. Patterns of survival, growth and maturation in turtles. Oikos, 

72: 343-348. 

Silva, V. de N. e, & Araújo, A. E. B., Ecologia dos lagartos brasileiros, 1. Ed. Rio de Janeiro: 

Technical Books, 2008. 

Smith, G. R. & Iverson, J. B. 2002. Sex ratio of common musk turtles (Sternotherus odoratus) 

in a North-Central Indiana lake: a long-term study. American Midland Naturalist, 148: 185-

189. 

Smith, G. R.; Iverson, J. B. & Rettig, J. E. 2006. Changes in a turtle community from a 

Northern Indiana lake: a long-term study. J. Herpetol. 40(2):180-185. 

Souza, F. L. & Abe, A. S. 2001. Population structure and reproductive aspects of the 

freshwater turtle, Phrynops geoffroanus, inhabiting an urban river in southeastern Brazil. 

Studies on Neotropical Fauna and Environment 36: 57–62. 

Souza, F. L.; Cunha, A. F.; Oliveira, M. A.; Pereira, G. A. G.; Pinheiro, H. P. & Reis, S. F. 

2002. Partitioning of molecular variation at local spatial scales in the vulnerable neotropical 

freshwater turtle, Hydromedusa maximiliani (Testudines, Chelidae): implications for the 

conservation of aquatic organisms in natural hierarchical systems. Biological 

Conservation,104: 119-126. 

Souza, F. L. & Molina, F. B. 2007. Estado atual do conhecimento de quelônios no Brasil, com 

ênfase para as espécies não amazônicas, p. 264-277. In: Herpetologia no Brasil II. 

(Nascimento, L. B. & Oliveira M. E., Eds). Sociedade Brasileira de Herpetologia, Belo 

Horizonte. 

Souza, F. L. 1999. Ecologia do cágado Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) em 

ambiente urbano poluído (Reptilia, Testudines, Chelidae). Tese de Doutorado. Universidade 

Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil. 

Souza, F. L. 2004 Uma revisão sobre padrões de atividade, reprodução e alimentação de 

cágados brasileiros (Testudines, Chelidae). Phyllomedusa 3(1) 5: 15-27 

Spencer, R. J. 2002. Growth patterns of two widely distributed freshwater turtles and a 

comparison of common methods used to estimate age. Australian Journal of Zoology, 50: 

477-490. 

Verdon, E. & Donnely, M. A. 2005. Population structure of Florida box turtles (Terrapene 

carolina bauri) at the southernmost limit of their range. Journal of Herpetology, 39: 572-577. 

Wilbur, H. M. 1975. A growth model for the turtle Chrysemys picta. Copeia, 1975: 337-343. 



86 

 

 

Zar, J. H. 1999. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, New Jersey. 663 p. 

 



87 

 

 

APÊNDICE DO CAPÍTULO 2 

 

Figura11A.2.1. Tamanhos médios (least squares means) (eixo isométrico) dos indivíduos 

adultos de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico – 

SE. 

 

Figura12A.2.2. Forma (least squares means) (eixo alométrico) dos indivíduos adultos de P. 

geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico – SE. 
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Tabela11A.2.1 Histórico de capturas e recapturas de P. geoffroanus da Unidade de 

Conservação Monumento Natural Grota do Angico – SE. Os meses em que houve registro são 

representados por 1 e os que não foram são representados por 0. 

    Meses 

Registro Sexo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Jovem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Jovem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Jovem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Macho 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 Jovem 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 Jovem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 Jovem 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Macho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Jovem 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

10 Fêmea 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 Macho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Jovem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Macho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Macho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Jovem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Jovem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Fêmea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Macho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Macho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Macho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Fêmea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Jovem 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 Macho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Jovem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Jovem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Jovem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

27 Jovem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Macho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Fêmea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Fêmea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Jovem 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Jovem 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

33 Macho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Macho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Fêmea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Fêmea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Jovem 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

38 Jovem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 Macho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Fêmea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Fêmea 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

           
Continua 
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Tabela A.2.1. Continuação 

         
    Meses 

Registro Sexo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

42 Jovem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Macho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Fêmea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Fêmea 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

46 Macho 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

47 Fêmea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

48 Macho 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

49 Macho 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

50 Macho 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

51 Jovem 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

52 Macho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

53 Jovem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

54 Jovem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

55 Macho 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

56 Jovem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

57 Macho 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

58 Fêmea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

59 Macho 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

60 Macho 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

61 Jovem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

62 Jovem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

63 Macho 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

64 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

65 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

66 Fêmea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

67 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

68 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

69 Fêmea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

70 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

71 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

72 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

73 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

74 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

75 Fêmea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

76 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

77 Macho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Parasitas de Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão 

sergipano 
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Parasitas de Phrynops geoffroanus em uma área de Caatinga no alto sertão 

sergipano 

 
Resumo – Os parasitas de P. geoffroanus foram estudados para os animais capturados em 

dois trechos do rio São Francisco que margeiam a Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota do Angico. Cada cágado capturado foi examinado quanto à 

presença de ectoparasitos. Das 77 capturas de P. geoffroanus realizadas foi constatada a 

presença de parasitas em 67 (87,0%). Com relação aos animais recapturados, dos 28 registros, 

26 (92,8%) apresentaram reinfestação. Os parasitas observados eram sanguessugas da família 

Glossiphoniidae representadas por três morfotipos. O número total de sanguessugas 

infestando os cágados capturados foi de 2961 e já nos cágados recapturados foi de 435, o que 

totalizou 3396 espécimes. Não foram verificadas diferenças nos números de sanguessugas que 

parasitavam juvenis, machos e fêmeas e nem relação entre o tamanho do corpo dos quelônios 

e os níveis de infestação. Quanto à ocorrência dos diversos estágios das sanguessugas 

infestando os cágados foi verificada a maior porcentagem de indivíduos juvenis para os 

morfotipos 1 e 2 e exclusivamente de adultos para o morfotipo 3. Com relação ao 

posicionamento desses parasitos, as sanguessugas foram mais frequentes nas virilhas, 

provavelmente por estes locais apresentarem tegumento mais delgado, favorável a fixação, à 

proteção contra possíveis atritos durante os deslocamentos no ambiente aquático e contra a 

dessecação nos períodos de assoalhamento. Além das sanguessugas, foram observados 

endoparasitas (nematódeos) provenientes das amostras dos conteúdos estomacais e também 

de um platelminto (Monogenea:Polystomatidae), que se encontravam alojados na cavidade 

oral e faríngea, onde se fixavam através de múltiplas ventosas. Cágados podem ser mais 

parasitados por sanguessugas que outros grupos de répteis, por entrar em contato com esses 

animais com maior freqüência. Esse fato se dá porque quelônios não são bons nadadores e 

passam boa parte da vida associada ao sedimento no fundo dos corpos d’água. 

 

 

Palavras-chave: Phrynops geoffroanus, rio São Francisco, parasita e sanguessuga. 
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Parasites of Phrynops geoffroanus in an area of Caatinga in high sertão 

sergipano 

 
Abstract – Parasites of P. geoffroanus were estudied for animals captured in two stretch of 

São Francisco river that borders the Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural 

Grota do Angico. Each tortoise was examined for the presence of ectoparasites. Of the 77 

captures of  P. geoffroanus was showed the presence of parasites in 67 (87,0%). With regard 

to animals recaptured, of the 28 records, 26 (92,8%) presented re-infestation. The parasites 

observed were leeches from family Glosiphoniidae represented for three morphotypes. The 

total number of leeches captured infesting the tortoises was 2961 and in tortoises recaptured 

was 435, totaling 3396 especimens. There weren’t verify differences in numbers of leeches 

that parasite the juveniles, males and females e neither relationship between body size of 

turtles and the levels of infestation. Regarding the occurrence of various stage of leeches 

infesting the tortoises was verify the highest percentage of juveniles for morphotypes 1 e 2 

and exclusively for adult morphotype 3. Regarding the placement of these parsites, theleeches 

were more frequent in the groin probably because these places presented thinner coat, 

favorable to the establishment, protection against possible friction during displacement in 

aquatic environment and against desiccation during periods of assoalhament.   

Besides leeches, were observed endoparasites (nematodes) from the sample of stomach 

contents and also a tapeworm ((Monogenea: Polystomatidae), which were found in oral and 

pharynx cavity where fixated across multiples suction cups. Tortoises may be more 

parasitized for leeches that another reptiles group, for contact with these animals more 

frequent. This fact is because turtles are not good swimmers and spend much of life 

associated with sediment at the bottom of water bodies. 

 

Keywords: Phrynops geoffroanus, São Francisco river, parasite and leeches. 
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1. Introdução 

 

O parasitismo é caracterizado como uma interação desarmônica entre os seres vivos 

onde existem benefícios para um dos lados e prejuízos para o outro. Este tipo de interação 

pode ser dividido em duas categorias: endoparasitas e ectoparasitas. Os endoparasitas são 

aqueles que vivem internamente ao corpo do hospedeiro e os ectoparasitos são os que estão 

associados à parte externa (Neves, 2005). 

O conhecimento dos parasitas de animais silvestres é importante para a compreensão da 

ecologia, história natural, ciclo de vida e evolução tanto do parasito quanto do hospedeiro. 

São muitos os parasitos que acometem os répteis, entre eles temos os artrópodes (ácaros e 

carrapatos), protozoários (amebas, tricomonídeos, coccídeos e hemoparasitas), helmintos 

(cestódeos, monogenéticos, trematódeos e nematódeos) e hirudíneos (sanguessugas) (Guerra 

et al., 2000; Cavalier – Smith, 2004; Foreyt, 2005; Mader, 1996; Klingenberg, 2000). 

Os endoparasitos encontrados em répteis normalmente são nematódeos e trematódeos 

que comumente parasitam o trato gastrintestinal e sistema circulatório (George, 1997; Cubas 

et al., 2006). Os nematódeos em répteis podem causar graves problemas como hemorragia, 

anorexia, perda de peso, pneumonia e processos inflamatórios (Klingenberg, 1993). 

Com relação aos ectoparasitas, as sanguessugas, são comuns em espécies aquáticas de 

quelônios (Cubas et al., 2006) ocupando normalmente às regiões das axilas, virilhas, pescoço, 

cauda e boca (Jacobson et al., 1989; Herbst, 1994). Esses animais podem causar anemia nos 

indivíduos hospedeiros, além de favorecer a contaminação por bactérias e fungos patogênicos 

nas lesões formadas (Frye, 1991; Mader, 1996; Brites & Rantin, 2004). 

A ocorrência de sanguessugas está normalmente associada aos níveis de poluentes 

orgânicos, fatores físico-químicos da água e à disponibilidade de alimento (Sawyer, 1986; 

Brites & Rantin, 2004). Estes fatores podem favorecer o ataque dos parasitos, levando a 

grandes infestações que causam uma deficiência nutricional e subseqüente declínio no 

potencial reprodutivo sendo que os animais mais jovens normalmente são os mais 

susceptíveis aos parasitas, apresentando maiores índices de mortalidade (Menezes, 2000). Por 

conta da longevidade observada em quelônios esses efeitos podem levar longos períodos para 

serem notados nas populações (Brites & Rantin, 2004; Fagundes, 2007). 

Embora as alterações patológicas causadas por parasitas de quelônios sejam conhecidas, 

há poucos trabalhos relacionando o parasitismo a aspectos da biologia e ecologia desses 

animais (e.g. Legler, 1993; Mader, 1996; Brites & Rantin, 2004; Ferronato et al., 2009a; 
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Ferronato et al., 2009b). E o parasitismo juntamente com a predação e a competição atuam 

como grandes forças seletivas na evolução das espécies sendo também responsáveis pela 

estruturação das populações (Menezes, 2000; Silva & Araújo, 2008).  

Em P. geoffroanus já foram constatadas ocorrências de indivíduos parasitados por 

sanguessugas, prováveis transmissoras de hematozoários, encontrados nos cágados. Os níveis 

de infestação, nesse caso, foram associados ao uso e ocupação do solo indicando uma 

influência antrópica nos ecossistemas aquáticos, pois a presença das sanguessugas está 

relacionada à ambientes com maiores teores de poluentes orgânicos (Brites & Rantin, 2004). 

O presente capítulo teve por objetivo investigar a ocorrência (freqüência) de parasitas 

(sanguessugas) e os níveis de infestação (abundância) em P. geoffroanus de ocorrência na 

Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico, em uma área de 

Caatinga no alto sertão sergipano. 

 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Área de estudo 

 

Os parasitas (sanguessugas) de P. geoffroanus foram estudados para os animais 

capturados em dois trechos do Rio São Francisco que margeiam a Unidade de Conservação 

Estadual Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) (37°40’W; 09°39’S), entre os 

municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, alto sertão sergipano. Uma 

descrição mais detalhada encontra-se na primeira parte deste trabalho (Sub tópico 3. ÁREA 

DE ESTUDO). 

 

 

2.2. Coleta de dados 

 

A amostragem dos espécimes foi realizada em campanhas mensais ao longo de um ano 

(entre janeiro e dezembro de 2011), com duração de dois dias consecutivos em cada mês, 

totalizando 24 dias de amostragem em dois trechos do Rio São Francisco, dentro do perímetro 

da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico. 

Os cágados foram amostrados por busca ativa entre 07:00 e 13:00 h, utilizando o 

mergulho livre com o auxílio de máscara, snorkel e nadadeiras do tipo pé-de-pato. Cada 
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cágado capturado foi examinado quanto à presença de ectoparasitos (Figura 3.1). As 

sanguessugas encontradas foram narcotizadas de acordo com a técnica de Klemm (1995), que 

consiste em embebê-los em etanol a 10%, de modo a facilitar a sua retirada. As sanguessugas 

foram removidas com pinça, fixadas em formoldeído a 5% e em seguida lavadas com água 

destilada e preservadas em etanol a 70%. Com relação ao posicionamento desses parasitos, 

foram também verificados os locais do corpo, em que os animais foram encontrados 

(cavidades dos membros, pescoço, cauda e etc). Em laboratório esses ectoparasitos foram 

quantificados quanto às ocorrências das diversas formas (adultos, adultos incubando crias e 

jovens). 

 

Figura13.1 A) Presença de parasitas (sanguessugas) ocupando as virilhas B) Infestação em 

detalhe. 

Os níveis de infestação foram definidos com base na freqüência e abundância de 

parasitas encontrados em cada animal. As identificações iniciais dos parasitas em nível de 

família foram realizadas com a ajuda de bibliografia específica. Imagens dos animais foram 

enviadas a especialista para definição das espécies, porém as identificações em níveis 

taxonômicos mais baixos ainda não foram confirmadas. Dessa forma os animais serão 

tratados por agora como morfotipos. 

As características adotadas para separação dos morfotipos foram: 

Morfotipo 1 – espécimes maiores, com grandes manchas de cor marrom claro 

distribuídas pelo dorso e com ventosa em posição ventral na região posterior. 

Morfotipo 2 - espécimes menores sem manchas pelo dorso e com ventosa de tamanho 

reduzido em posição terminal na parte posterior do corpo.  
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Morfotipo 3 – espécimes do mesmo tamanho do morfotipo 1 porém com manchas 

marrom escuras distribuídas por todo o corpo e ventosa posicionada na extremidade posterior 

do corpo (Figura 3.2). 

 

Figura143.2. Diferentes morfotipos de sanguessugas presentes em P. geoffroanus. A) 

Morfotipo 1 (adultos incubando crias); B) Morfotipo 2 (adultos incubando crias); C) 

Morfotipo 3. 

 

2.3. Análise dos dados 

 

Possíveis diferenças no nível de infestação (abundância de ectoparasitas) entre os 

sexos/estágio de vida (jovem, macho e fêmea) foram investigadas por análises de variância 

(ANOVA). 

Variações nas abundâncias dos morfotipos (presença exclusiva ou combinada dos 

morfotipos) foram comparadas por ANOVA para dois fatores, sendo o primeiro sexo/estágio 

de vida (jovem, macho e fêmea) e o segundo a condição (M1 –morfotipo 1, M2 – morfotipo 

2, M1(M2) – morfotipo 1 na presença do morfotipo 2, M2(M1) – morfotipo 2 na presença de 

morfotipo 1). 

O efeito do tamanho do corpo (CMC) dos quelônios sobre os níveis de infestação foi 

avaliado através de uma regressão linear simples. 

A ocorrência dos diversos estágios das sanguessugas (indivíduos jovens, adultos e 

adultos incubando ovos ou crias) infestando os cágados foi analisada através da freqüência 

relativa ao longo dos meses do ano. 

Os dados foram armazenados em planilhas de Excel e processados no programa Systat 

12.0. O nível de significância para os testes de hipótese será de 5%. 

 

3. Resultados 
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Das 77 capturas de P. geoffroanus realizadas foi constatada a presença de parasitas 

(Figura 3.1) em 67 (87,0%) dos cágados examinados. Com relação aos animais recapturados, 

dos 28 registros, 26 (92,8%) apresentaram reinfestação. Os parasitas observados eram 

sanguessugas da família Glossiphoniidae, representadas pelos três morfotipos anteriormente 

descritos (Figura 3.2). 

O número total de sanguessugas (três morfotipos) infestando os cágados capturados foi 

de 2961 (1370 nos machos, 492 nas fêmeas e 1099 nos jovens) (Tabela 3.1) e já nos cágados 

recapturados foi de 435 (88 nos machos, 154 nas fêmeas e 193 nos jovens), o que totalizou 

3396 espécimes. 

 

Tabela123.1. Frequências e níveis de infestação de P. geoffroanus (N= 77) por sanguessugas 

na área da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico – SE. C – 

correspondem as capturas e R – as recapturas. 

 Machos Fêmeas Juvenis 

Espécie F F% N N% F F% N N% F F% N N% 

Morfotipo 1(C) 32 91,43 1096 41,66 14 87,50 438 16,65 17 65,38 1097 41,69 

Morfotipo 2(C) 18 51,43 271 82,87 6 37,50 54 16,51 2 7,69 2 0,61 

Morfotipo 3(C) 1 2,86 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Morfotipo 1(R) 4 80,00 64 16,20 6 100,0

0 

143 36,20 13 76,47 188 47,59 

Morfotipo 2(R) 3 60,00 24 60,00 4 66,67 11 27,50 3 17,65 5 12,50 

Morfotipo 3(R) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

Não foram verificadas diferenças nos números de sanguessugas que parasitavam 

jovens, machos e fêmeas (F2,64 = 0,151; p = 0,860; Apêndice – Figura A.3.1) e nem relação 

entre o tamanho do corpo (CMC) dos quelônios e os níveis de infestação (Regressão Linear: F 

= 1,0841; P = 0,3016; Figura 3.3). Com relação aos animais parasitados, o número de 

sanguessugas por indivíduo variou de um a 220 espécimes nos machos (40,2± 44,2 

sanguessugas), de três a 135 nas fêmeas (32,8 ± 42,1 sanguessugas) e de um a 201 nos jovens 

(61,7 ± 62,5 sanguessugas).  
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Figura153.3. Regressão Linear entre o tamanho do corpo (CMC) dos quelônios sobre os 

níveis de infestação em P. geoffroanus, do Monumento Natural Grota do Angico – SE. 

 

 

Quanto à ocorrência dos diversos estágios das sanguessugas infestando os cágados foi 

verificada a maior porcentagem de indivíduos jovens para os morfotipos 1 e 2, seguido de 

adultos e adultos incubando ovos ou crias. Já os registros do morfotipo 3 foram 

exclusivamente de adultos (Figura 3.4). 

 

 

Figura163.4. Freqüência relativa dos diferentes estágios das sanguessugas presentes em P. 

geoffroanus (N= 105 captura e recaptura), do Monumento Natural Grota do Angico – SE. 
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Com relação ao posicionamento desses parasitos, as sanguessugas foram mais 

frequentes nas virilhas direita e esquerda respectivamente (Figura 3.5). 

 

 

Figura173.5. Freqüência relativa das observações quanto ao posicionamento das sanguessugas 

encontradas infestando P. geoffroanus (N= 105 registros - captura e recaptura), do 

Monumento Natural Grota do Angico – SE. Obs. um mesmo animal (registro) pode 

apresentar parasitas em mais de uma região sendo as freqüências em ambas contabilizadas.  

 

Diferenças nas abundâncias dos morfotipos em relação a condição exclusiva ou 

combinada foram verificadas (F3,77 = 4,397, p = 0,007), o mesmo não tendo corrido nas 

avaliações feitas para sexo/estágio de vida (F2,77 = 0,316, p = 0,730) e para a combinação 

desses fatores (F6,77 = 1,747, p = 0,121; Tabela 3.1; Apêndice – Figura A.3.2).  
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Tabela133.1. Frequencia relativa dos morfotipos (presença exclusiva ou combinada) de 

sanguessuga. M1 –morfotipo 1, M2 – morfotipo 2, M1(M2) – morfotipo 1 na presença do 

morfotipo 2, M2(M1) – morfotipo 2 na presença de morfotipo 1. 

 Capturas (N=67)  Recapturas (N=24) 

 F% x±dp Min – Max  F% x±dp Min – Max 

M1 25,37 49,80±59,16 1-220  58,33 20,07±19,60 1-63 

M1(M2) 22,38 26,77±28,50 1-83  37,50 12,66±13,44 1-39 

M2(M1) 22,38 13,36±20,10 1-84  4,16 3,88±5,39 1-18 

M2 5,97 8,25±6,39 1-15  4,16 - - 

 

 

O Morfotipo 1 foi o grupo de sanguessuga mais abundante e esteve presente ao longo de 

todo ano. A maior parte dos registros foi de juvenis, presentes em todo o período de estudo 

(Figura 3.6). 

 

Figura183.6. Freqüência relativa das observações do Morfotipo 1 (N= 3026) quanto as formas 

encontradas infestando P. geoffroanus (N= 105 registros – captura e recaptura), do 

Monumento Natural Grota do Angico – SE. 

 

O Morfotipo 2 foi o segundo mais comum, com ocorrência para quase todos os meses 

do ano (Figura 3.7). As maiores proporções de adultos foram verificadas nos meses de 

janeiro, junho e novembro, respectivamente. Quanto aos juvenis, eles estiveram presentes em 

oito meses e os adultos com crias foram mais representativos em dezembro (Figura 3.7). 
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Figura193.7. Freqüência relativa das observações do Morfotipo 2 (N= 367) quanto as formas 

encontradas infestando P. geoffroanus (N= 105 registros – captura e recaptura), do 

Monumento Natural Grota do Angico – SE. 

Já o morfotipo 3 ocorreu parasitando apenas um espécime macho, capturado no mês de 

maio no trecho próximo a antiga Fazenda Colete. Os três espécimes estavam ocupando a 

virilha direita e dividiam a área com outros cinco indivíduos do morfotipo 2. 

Além das sanguessugas, foram observados endoparasitas (nematódeos) provenientes das 

amostras dos conteúdos estomacais e também de um platelminto - Monogenea da família 

Polystomatidae, que se encontravam alojados na cavidade oral e faríngea, onde se fixavam 

através de múltiplas ventosas. Quando realizada a abertura do bico dos cágados estes 

monogenéticos apresentavam comportamento de fuga migrando em direção ao esôfago do 

hospedeiro. 

 

4. Discussão 

 

A distribuição, abundância e diversidade das sanguessugas são usualmente 

determinadas pelas características físico-químicas e biológicas do ambiente (Sawyer, 1986; 

Klemm, 1995). Como exemplo a oferta de alimentos mencionada por Brites & Rantin (2004) 

que em ambientes favoráveis com altos níveis de poluentes orgânicos, podem contribuir para 

que grandes quantidades de sanguessugas se mantenham. 

As sanguessugas, são comuns em espécies aquáticas de quelônios (Cubas et al., 2006) 

como as dos Phrynops geoffroanus aqui estudados. Essa espécie foi parasitada por 

representantes de Glossiphoniidae, que de acordo com Graham, Saumure, Ericson (1997), 

apresenta grande afinidade por répteis aquáticos, sendo os quelônios o grupo preferencial. 

Representantes dessa família já foram registradas parasitando P. geoffroanus na região de 

Uberlânida, Minas Gerais (Brites & Rantin, 2004), entre outras espécies de cágados como 

Chrysemys picta (Ernst, 1971) e Clemmys insculpta (Hulse & Routman, 1982). 
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As sanguessugas foram mais frequentes na região das virilhas, provavelmente por 

esses locais apresentarem tegumento mais delgado, favorável a fixação das mesmas e também 

por serem de difícil acesso ao próprio animal, que poderia arrancá-las, com o bico, caso as 

alcançassem. Outras vantagens da fixação das sanguessugas nesses locais estão relacionadas à 

proteção contra possíveis atritos durante os deslocamentos no ambiente aquático, contra a 

dessecação nos períodos de assoalhamento, uma vez que esses animais ainda escolhem essas 

áreas do corpo por serem menos propensas a perdas de água (Hulse & Routman, 1982; Ryan 

& Lambert, 2005). Situações semelhantes, as encontradas neste estudo, já foram verificadas 

para outras espécies de cágados em diversas localidades (Ernst, 1971; Koffler et al., 1978; 

MacCulloch, 1981; Hulse & Routman, 1982; Dodd, 1988; Brooks et al., 1990; McCoy et al., 

2007). 

Os P. geoffroanus do MNGA também apresentaram sanguessugas na região do 

pescoço e da cauda, porém com menor freqüência, semelhante ao observado em Chrysemys 

picta por Ernst (1971) na região sudeste da Pensilvânia. Diferente do encontrado no presente 

estudo, os P. geoffroanus do Rio Uberabinha, no sudeste brasileiro, não apresentaram 

parasitas na região do pescoço (Brites & Rantin, 2004). Os autores atribuíram esse fato a 

forma de retração horizontal do pescoço, que acaba por impedir a formação de pregas, e 

também por conta da maior espessura do tegumento nessa região, que dificulta a penetração 

das probóscides das sanguessugas e conseqüentemente a fixação. Apesar dessas dificuldades 

algumas espécies conseguem se estabelecer nestes locais, como as observadas parasitando os 

P. geoffroanus na área de Caatinga estudada. 

Cágados podem ser mais parasitados por sanguessugas que outros grupos, por entrar 

em contato com esses animais com maior freqüência. Esse fato se dá porque quelônios não 

são bons nadadores e passam boa parte da vida associada ao sedimento no fundo dos corpos 

d’água (Sawyer, 1986). Algumas espécies de sanguessugas são também capazes de sobreviver 

mesmo em condições extremas, com perda de até 92% de sua água corporal (Hall, 1922). 

Diferente de outros anelídeos, as sanguessugas não se reproduzem assexuadamente. 

Elas são hermafroditas não simultâneas (protândricas), ou seja, com maturação dos testículos 

antes dos ovários. A fertilização é interna nesse grupo ocorrendo com a transferência de 

gametas através da cópula (Rohde, 2005). A maioria das sanguessugas libera seus ovos em 

um casulo, preenchido com albumina, responsável pela nutrição das larvas. Porém as espécies 

da família Glossiphoniidae incubam seus ovos aderidos à superfície ventral da mãe. Esse 

comportamento aumenta a eficiência reprodutiva, uma vez que as crias quando liberadas do 
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corpo da mãe conseguem se aderir ao mesmo hospedeiro (Rohde, 2005) o que justificaria a 

maior ocorrência de indivíduos jovens das sanguessugas infestando os cágados. 

Apesar dos indivíduos jovens de P. geoffroanus apresentaram um índice de 

parasitismo ligeiramente maior que os adultos (machos e fêmeas) a análise de regressão entre 

o tamanho do corpo (CMC) dos quelônios sobre os níveis de infestação não apresentou 

relação significativa. Porém diferenças no índice de parasitismo por sanguessugas já foram 

verificadas, quanto aos sexos e estágio de vida em P. geoffroanus e em diversas espécies de 

quelônios (Ernst et al,. 1994; Brooks et al., 1990; Graham & Saumure, Ericson, 1997; McCoy 

et al., 2007). 

Ao que tudo indica a presença de uma espécie (morfotipo) pode interferir nas 

proporções da outra, fato este evidenciado pelas proporções de indivíduos do morfotipo 1 na 

presença e na ausência do morfotipo 2. Aparentemente o morfotipo 2 pode inibir o 

estabelecimento de maiores quantidades do morfotipo 1 quando estão juntos. A influência da 

competição interespecífica provocada principalmente pela disputa espacial ou trófica pode 

causar efeitos negativos sobre os indivíduos afetando o crescimento populacional de uma ou 

das duas espécies competidoras e contribui com a regulação dos tamanhos populacionais 

(Ebenman, 1987).  

Os nematódeos observados são endoparasitas freqüentemente registrados para o grupo 

dos répteis (George, 1997; Cubas et al., 2006), porém para causar desarranjos fisiológicos nos 

hospedeiros as infestações precisam ser elevadas (Klingenberg, 1993), fato que aparentemente 

não ocorre na população de P. geoffroanus do MNGA. O registro de platelmintos parasitando 

quelônios já foi verificado para algumas espécies de cágados, a exemplo de P. geoffroanus e 

Hydromedusa maximiliani em uma lagoa de Minas Gerais (Vieira et al., 2008) e Trachemys 

callirostris callirostris de ocorrência no meio do Rio Magdalena na Colômbia (Lenis & 

García-Prieto, 2009). 

As relações dos quelônios com esses parasitos ainda são pouco esclarecidas ou sequer 

conhecidas para maiores afirmações (Cubas et al., 2006). O conhecimento dos parasitas de 

animais silvestres é importante para a compreensão da ecologia, história natural, ciclo de vida 

e evolução tanto do parasito quanto do hospedeiro (Guerra et al., 2000; Foreyt, 2005). O 

presente trabalho verificou principalmente a ocorrência (frequência) de parasitas 

(sanguessugas) e os níveis de infestação em P. geoffroanus. Assim, a recomendação é que 

estudos de longo prazo sejam realizados na área de estudo na Unidade de Conservação 
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Estadual Monumento Natural Grota do Angico para permitir identificar as flutuações anuais 

das infestações em P. geoffroanus de ocorrência no bioma Caatinga no alto sertão sergipano. 
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Figura20A.3.1. Infestações de sanguessugas (least squares means) em jovens, machos e 

fêmeas de P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico – 

SE. 
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Figura21A.3.2. Diferenças nas abundâncias dos morfotipos de sanguessuga em relação a 

condição exclusiva ou combinada em P. geoffroanus da Unidade de Conservação Monumento 

Natural Grota do Angico – SE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quelônios de água doce são vertebrados que apresentam uma alta vulnerabilidade frente 

a alterações antrópicas e degradação ambiental, sendo que essas atividades geram perda 

gradual de seus nichos ecológicos. Uma das principais ameaças está relacionada à destruição 

destes sistemas aquáticos. Isso se deve, em grande parte, pela sua alta dependência dos 

recursos hídricos, cuja integridade é imprescindível para as atividades vitais das espécies de 

cágados. 

Estudos conduzidos nas últimas décadas contribuíram de maneira significativa para a 

elucidação de vários aspectos da biologia do grupo de quelônios aquáticos. Apesar disso o 

conhecimento da história natural dos cágados brasileiros é bastante incipiente, principalmente 

quando se trata de espécies que ocorrem nas áreas de Caatinga. A maioria das pesquisas 

relacionadas à conservação de quelônios está restrita a região amazônica, onde os padrões 

ecológicos se apresentam de forma distinta a ambientes como o bioma da Caatinga. 

Baseado no fato de que existe uma carência de estudos de longo prazo envolvendo 

organismos de vida longa, como é o caso do cágado Phrynops geoffroanus, as informações 

obtidas no presente trabalho podem auxiliar na preservação dessa espécie, bem como de 

outras em distintas regiões. São também fundamentais para a implantação de melhores 

estratégias de manejo e conservação para a área da Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota do Angico.  

A conservação dos ambientes aquáticos é essencial para as atividades vitais dos 

cágados. Sabe-se que o Rio São Francisco apresenta um incontestável valor para as 

populações ribeirinhas do entorno da Unidade de Conservação e de outros municípios da 

bacia. Entretanto, é necessário buscar alternativas que minimizem os impactos causados pela 

ocupação das margens do rio e das atividades de pesca desenvolvidas. Tendo em vista que 

grandes alterações no Rio São Francisco podem trazer graves conseqüências para a população 

de Phrynops geoffroanus e de toda a biota associada a esse ambiente. 

É imprescindível ressaltar que a continuidade dos estudos deve ser incentivada na 

Unidade de Conservação, aumentando assim o número de informações da espécie e 

procurando entender outros aspectos da biologia desses animais. O aumento destas 

informações pode contribuir para estratégias melhores à conservação dos quelônios, podendo 

ser também estendidas a outros grupos de vertebrados. 

 


