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RESUMO 

Estimativa da taxa de turnover e fator de discriminação isotópico em espécies de 

quelônios  

A utilização de traçadores como os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, é crescente 
e complementa as técnicas convencionais nos estudos referentes à dieta em animais 
silvestres. Isso é possível pois o valor isotópico dos itens utilizados na alimentação é 
refletido nos tecidos. A diferença isotópica resultante chamada de fator de discriminação 
ou fracionamento, está associada aos processos metabólicos necessários para que ocorra 
a incorporação de nutrientes. O estudo teve como objetivo medir o tempo de incorporação 
dos isótopos no plasma e nas células sanguíneas, componentes de "tecido" não mortal 
reamostrável, e determinar o fator de discriminação em cinco espécies de quelônios de 
água doce: Podocnemis expansa (tartaruga-da-Amazônia), Podocnemis unifilis (tracajá), 
Phrynops geofroanus  (cágado-de-barbicha), Trachemys scripta (tartaruga-de-orelha-
vermelha) e Trachemys dorbigni (tigre-d’água). Os animais foram mantidos em cativeiro e 
as diferenças isotópicas dos 10 indivíduos adultos de cada espécie, foram medidas a partir 
da troca de dietas com valores isotópicos distintos. Com a mudança da dieta, o turnover 
do carbono e nitrogênio foram estimados entre 7 e 185 dias por meio de regressão 
exponencial não linear, quando os novos fatores de fracionamento foram estimados. O 
tempo de turnover para as espécies de quelônios variou de 72 a 337 dias para o carbono, 
e de 29 a 270 dias para o nitrogênio no plasma. Nas células sanguíneas o turnover variou 
de 3 a 373 dias para o carbono, e de 51 a 216 dias para o nitrogênio. Os fatores de 
discriminação que eram em média próximos a zero para o carbono, e entre 3-4‰ para o 
nitrogênio, variaram de 1,01 a 3,28‰ para o 13C e -0,76 a 0,49‰ para o 15N no plasma, e 
de 1,49 a 3,98‰ para o 13C e 0,99‰ a 4,69 para o 15N nas células sanguíneas, com a 
diminuição de 3,7‰ e aumento de 6,2‰, respectivamente para carbono e nitrogênio, na 
nova dieta. A diferença encontrada entre os fatores de discriminação calculados 
anteriormente a troca da dieta e após a troca, mostraram que provavelmente a 
incorporação dos isótopos estáveis se dá de forma heterogênea nos tecidos. De acordo 
com a literatura foi possível analisar que fatores como a memória isotópica, as rotas 
metabólicas e elementos característicos dos répteis possivelmente estão ligados ao 
turnover mais lento, diferente dos animais endotérmicos em que esse processo é mais 
rápido.  

Palavras-chave: Répteis; Carbono; Nitrogênio; Isótopos estáveis 
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ABSTRACT 

Estimation of turnover rate and discrimination factor in species of chelonians 

The use of tracers such as stable carbon and nitrogen isotopes is crescent and 
complements the conventional techniques used in the studies referring to the diet in wild 
animals. This is possible because the isotopic value of the items used in the diet reflects 
their isotopic values on the tissues. The resulting isotopic difference called the 
discrimination factor or fractionation is associated with the metabolic processes required 
for nutrient incorporation to occur. The object of the study was to measure the incorporation 
time of isotopes into plasma and blood cells, components of re-portable non-lethal "tissue", 
and to determine the discriminant factor of five species of freshwater chelonians: 
Podocnemis expansa (Amazonia tortoise), Podocnemis unifilis (tracajá), Phrynops 
geofroanus (geoffroy´s side necked turtle), Trachemys scripta (red-eared slider turtle) and 
Trachemys dorbigni (d'orbigny's slider). The isotopic differences of 10 adult individuals of 
each species kept in captivity were measured through shifting diets with different isotopic 
values. With the diet variation, carbon and nitrogen turnover was estimated between 7 and 
185 days by non-linear exponential regression, when the new fractionation factors were 
estimated. The turnover time for the  chelonians species varied from 72 to 337 days for 
carbon, and from 29 to 270 days for the plasma nitrogen. In blood cells, the turnover ranged 
from 3 to 373 days for carbon, and from 51 to 216 days for nitrogen. Discrimination factors 
that were, in average, close to zero for carbon and between 3 and 4‰ for nitrogen ranged 
from 1.01 to 3.28‰ for 13C and -0.76 to 0.49‰ for 15N in plasma , and from 1.49 to 3.98‰ 
for 13C and 0.99 to 4.69 for 15N in blood cells, with a decrease of 3.7‰ and an increase of 
6.2‰, respectively for carbon and nitrogen in the new diet. The difference found between 
the discrimination factors calculated before and after the diet shift,  showed that stable 
isotopes incorporation probably occurs in a heterogenous way in tissues. According to the 
literature it was possible to analyze that factors such as isotopic memory, metabolic routes 
and reptiles characteristic elements are possibly linked to slower turnover, different from 
endothermic animals in which this process is faster. 

Keywords: Reptiles; Carbon; Nitrogen; Stable isotopes 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história evolutiva do planeta, tanto os processos de extinção quanto 

os processos de especiação caminham juntos, contrabalanceados pela seleção natural 

na qual se pauta a lei bio-ecológica Darwiniana da Evolução (HUANG et al., 2015). 

Entretanto, sobretudo durante os dois últimos séculos – atual período geológico 

Antropoceno – a intensa atividade humana de exploração de recursos naturais acentua 

significativamente desequilíbrios ecológicos e altera processos biogeoquímicos (LEWIS 

& MASLIN, 2015). Tais alterações e desequilíbrios culminam na degradação e 

fragmentação de habitats e causam danos à ecossistemas, comprometendo ciclos 

biológicos, geológicos, hidrológicos e atmosféricos (HADDAD et al., 2015). Como 

resultado, constatamos mudanças climáticas e danos irreparáveis às dinâmicas 

ambientais e ecológicas em escala global, efeitos que vêm acompanhados pelo declínio 

da diversidade de espécies animais e vegetais e o aumento do número de extinções 

(TIETENBERG & LEWIS, 2016). Como consequência, a intensidade e rapidez das 

intervenções humanas no planeta vêm elevando as taxas de extinção de espécies em 

ritmo superior às taxas de especiação, o que causa uma influência negativa no equilíbrio 

entre ambos os processos, resultando em declínios populacionais e perda de espécies 

em um curto espaço de tempo (HADDAD et al., 2015, VILELA et al., 2016, SGARDELI 

et al., 2017). Contatam-se declínios em diversos biomas, e dentre as principais áreas 

afetadas negativamente pela interferência humana destacam-se as florestas tropicais, 

alvo de intensa exploração devido a grande quantidade de recursos naturais, além de 

rica biodiversidade de espécies da fauna e da flora (RICKLEFS, 1996). 

No Brasil, por exemplo, a taxa de desmatamento da Floresta Amazônica 

aumentou 29% (total de 7.989 km2, INPE, 2017) e da Mata Atlântica 57,7% (total de 290 

km2 em 2015; ROSA, 2017), ambos aumentos em relação aos respectivos anos 

anteriores. Os registros de aumento das taxas de desmatamento nestes dois biomas 

denotam a intensificação do uso predatório de recursos naturais em distintas regiões do 

país, exploração favorecida pelas alterações das políticas nacionais em relação ao meio 

ambiente no atual cenário político nacional (POSSAMAI & GONÇALVES, 2017). A 

supressão da cobertura vegetal e alterações no uso do solo fraguimentam a paisagem 

e como consequencia a área de vida dos animais diminui. A fragmentação causa um 

aumentando dos efeitos de borda, tais como a mudança do microclima do fragmento: 

quanto menor é o fragmento remanescente, mais intensificado são esses efeitos e as 
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espécies mais suscetíveis ficam mais vulneráveis (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

Com a diminuição da área de vida e de forrageamento é possível que uma situação de 

desequilibrio se configure, ocasionando a remoção de fontes importantes para a nutrição 

dos animais. Esta situação pode culminar numa interação ecológica caracterizada pela 

competição dos recursos naquela área remanescente, e afetar negativamente as 

populações (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

Além da redução e fragmentação de hábitat, as áreas impactadas tendem a ter 

a presença humana mais intensificada o que pode resultar num aumento das atividades 

ilegais de caça ou comércio de espécies nativas. A caça reduz significativamente as 

populações das espécies alvo, e a retirada de indivíduos também reduz as populações 

de espécies ecologicamente ligadas a elas, afetando todo o ecossistema. A retirada de 

indivíduos do meio ambiente sem qualquer controle leva ao declínio populacional, 

principalmente quando se elimina animais de topo da cadeia alimentar, importantes para 

o controle das populações (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). Além disso também pode 

interferir em processos ecológicos como, por exemplo, as relações presa/predador, 

dispersão de sementes e outras interações importantes para manter o equilíbrio 

ecológico (RICKLEFS, 1996). A caça incide de maneiras diferentes nos diversos biomas 

brasileiros. Na Amazônia, por exemplo, muitas espécies animais são alvo da caça para 

comércio e subsistência, atividades consolidadas e ligadas à aspectos socioeconômicos 

e culturais da região. Dentre as espécies nativas mais caçadas e consumidas na 

Amazônia, estão a Podocnemis expansa (tartaruga-da-Amazônia) e a Podocnemis 

unifilis (tracajá), ambos répteis da ordem dos quelônios, muito apreciados na culinária 

local (VOGT, 2008). A retirada de animais da natureza para o consumo da carne e ovos 

segue desde o século XVII, e apesar da existência recente de ações para a proteção e 

manejo dessas espécies, o aspecto cultural ligado ao comércio ilegal representam 

grande ameaça à ambas as espécies (VOGT, 2008). 

Outro fator relacionado a atividade de caça é a introdução de espécies exóticas. 

Através da caça para o comércio ilegal, muitos animais são introduzidos em hábitats dos 

quais não são originários, se configurando como espécies exóticas (BARBIERI & MELO, 

2006). Esses indivíduos geram problemas de competição por recursos com espécies 

endêmicas resultando na diminuição de suas populações (REDFORD, 1992; PRIMACK 

& RODRIGUES, 2001; RENCTAS, 2002). A espécie de quelônio Trachemys scripta 

(tartaruga-do-ouvido- vermelho) originária da América do Norte, foi alvo de intensa 

exploração para a criação como animal de estimação. Com isso foi disseminada para 
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diversos países do mundo e como possui elevado sucesso adaptativo, pois tem hábitos 

alimentares generalistas e elevada adaptação climática, compete por recursos com 

espécies endêmicas comprometendo suas populações (VIEIRA &COSTA, 2006). 

As diversas consequências provenientes da exploração desenfreada dos 

recursos naturais, afeta o equilíbrio das teias alimentares, onde ocorrem os processos 

de ciclagem de nutrientes e transferência de energia e matéria num ecossistema 

(RICKLEFS, 1996). A partir da fotossíntese, processo responsável pela fixação do 

carbono da atmosfera nas plantas, se inicia o fluxo de energia e ciclagem de nutrientes 

através dos níveis tróficos numa teia alimentar (RICKLEFS, 1996). A energia obedece a 

um fluxo unidirecional, portanto parte dela é utilizada pelo organismo e parte é convertida 

em biomassa que será utilizada no nível trófico seguinte. Os elementos que estão 

contidos na biomassa são amplamente assimilados pelos organismos e a matéria 

retorna às formas iniciais através dos processos de decomposição completando os 

processos da ciclagem de nutrientes no ecossistema (RICKLEFS, 1996). Os quelônios, 

têm importante papel neste processo, pois ocorrem em grandes densidades e 

consomem quantidades significativas de matéria disponíveis (ARESCO, 2015). Além 

disso, grande parte das espécies possuem uma dieta onívora, e ocupam níveis tróficos 

mais elevados atuando como predadoras, uma vez que, consomem pequenos 

invertebrados e peixes, mas também tem o papel de presa, pois fazem parte da dieta de 

jacarés, e outros animais (MOLL & MOLL, 2004). 

Além de estabelecer o fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes em um 

ecossistema, é através das teias tróficas que se estabelecem grande parte das 

interações ecológicas; estas se dão principalmente no momento do forrageamento e 

alimentação dos indivíduos (ARESCO, 2015). O processo de forrageamento e captura 

do alimento envolve a ocorrencia de interações ecológicas estabelecidas com outros 

individuos e auxilia na determinação da área de ocorrencia do indivíduo (POUGH et al., 

2004). Desse modo os estudos sobre a dieta de animais são importantes para entender 

a dinâmica e os processos que regulam o ecossistema e as interações que ali ocorrem 

(DUFFIELD & BULL, 1998). 

Existem diferentes técnicas para identificar a dieta de um animal na natureza, 

como a análise do conteúdo estomacal, a observação direta daquilo que o animal ingere 

e a identificação de itens através das fezes do animal (REMSEN et al., 1993). Essas 

técnicas são muito utilizadas e difundidas, porém sua implementação apresenta algumas 

dificuldades, uma vez que, o alimento ingerido nem sempre será assimilado pelo 
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organismo; isto configura um fator limitante, pois gera lacunas quanto a real assimilação 

dos itens consumidos pelo animal (MANETTA & BENEDITO CECILIO, 2003). 

Procedimentos invasivos como a lavagem estomacal requerem um longo período com 

o animal imobilizado, e submete o individuo ao stress contínuo. Os itens advindos desse 

procedimento podem ter sua identificação comprometida, pois já se encontram em 

estágio avançado de digestão (VOTIER et al., 2003). O mesmo acontece com as fezes, 

já que é difícil identificar o material encontrado e pode haver dúvidas sobre os itens que 

foram consumidos, porém não foram assimilados pelo organismo (DENIRO & EPSTEIN, 

1978; ORR & HARVEY, 2001). A observação direta do animal para identificação dos 

itens concumidos pode despender muito tempo e recursos do pesquisador em campo. 

Além disso há elevada dificuldade em registrar tudo aquilo que o animal ingere, restando 

lacunas no processo de identificação da dieta (DENIRO & EPSTEIN, 1978; SABINO & 

DUCA, 2011). 

Deste modo a metodologia que utiliza traçadores, como os isótopos estáveis, 

tem ganhado grande destaque nas últimas décadas, pois complementa o uso das outras 

técnicas já estabelecidas nos estudos de dieta, a fim de superar suas deficiências  (BEN-

DAVID & FLAHERTY, 2012; LAYMAN et al., 2012; PEARSON et al., 2013; STEINITZ 

et al., 2016; BELTRAN et al., 2016; MAZUMDER et al., 2016). Os isótopos estáveis 

consistem em átomos de um elemento, todos com o mesmo número de prótons (Z) mas 

diferente número de nêutrons (N), podendo ter diferentes massas (PEREIRA & 

BENEDITO, 2007). Os isótopos ocorrem naturalmente nos componentes dos 

ecossistemas, sendo que os mais leves ocorrem na natureza de forma mais abundante 

do que os mais pesados e, em geral, aqueles mais utilizados em estudos ecológicos são 

os isótopos de carbono (13C) e de nitrogênio (15N) (MARTINELLI et al., 2009). A razão 

entre o isótopo pesado e o isótopo leve desses elementos varia de forma previsível no 

ecossistema; por exemplo, sabe-se que para as plantas com ciclos fotossintéticos 

distintos, o valor da composição isotópica de carbono é diferente e como as plantas são 

fonte primaria de alimento numa teia alimentar, é possível utilizar sua composição 

isotópica como traçador em estudos de dieta (MARTINELLI et al., 2009). Nas reações 

químicas em que diferentes isótopos estão envolvidos os mais leves possuem 

velocidade de reação mais rápida do que os mais pesados (por exemplo,12C e 13C). 

Devido a essa diferença, o valor da composição isotópica de um composto será distinto 

entre o substrato e o produto, gerando um fator de fracionamento (MARTINELLI et al., 

2009). Em animais, esse fracionamento pode ser a reação do processo de digestão. Ao 
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passar pelo trato digestivo, os elementos ingeridos nas moléculas do alimento têm a 

razão dos isótopos alterada de forma a enriquecer ou empobrecer o tecido onde o 

elemento será depositado, com o isótopo mais pesado (13C ou 15N). Essa diferença ou 

fator de discriminação, se bem conhecida, permite compreender o fluxo de matéria no 

ecossistema, a determinação de fontes alimentares e os níveis tróficos envolvidos em 

uma teia alimentar. Porém é necessário conhecer bem o organismo em questão, pois 

essa diferença é influenciada por diversos fatores incluindo a espécie, o tecido, a 

ontogenia, e a dieta ingerida (PEREIRA & BENEDITO, 2007).  

Encontrar o valor do fator de discriminação em animais na natureza é um 

processo complexo, pois é necessário identificar precisamente os itens alimentares 

ingeridos pelo animal em uma situação prolongada de equilibrio. Para isso é importante 

conhecer o turnover isotópico, que é o tempo de troca total do carbono e nitrogênio nos 

tecidos (MARTÍNEZ DEL RIO & CARLETON, 2012). O turnover é determinado através 

de experimento em cativeiro, com a troca de dietas que possuem valores isotópicos 

distintos e conhecidos. A partir dessa troca calcula-se o tempo de substituição dos 

isótopos nos tecidos e, no momento em que há quase ou total substituição dos valores 

isotópicos da dieta antiga pela nova, o novo valor isotópico do tecido é utilizado para 

calcular o fator de discriminação (MARTÍNEZ DEL RIO & CARLETON, 2012). 

Diante disso, este estudo pretende estabelecer o turnover isotópico e o valor do 

fator de discriminação, com a troca de alimentação para condições prováveis de uso da 

terra nas áreas nativas de seu domínio, como a Amazônia e centro-sul da América 

Latina, utilizando tecidos de fácil coleta como o plasma e células sanguíneas, de cinco 

espécies de quelônios de água doce em cativeiro: Podocnemis expansa (tartaruga-da-

Amazônia), Podocnemis unifilis (tracajá), Phrynops geoffroanus (cágado-de-barbicha),  

Trachemys scripta (tartaruga-de-orelha-vermelha) e Trachemys dorbigni (tigre-d’água).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.  Ordem Testudines (Chelonia) 

O grupo dos amniota faz parte do subfilo dos vertebrados e é constituído pelos 

repteis, mamíferos e aves. Os amniotas possuíam algumas características importantes 

como ovo amniotico, a pele mais grossa e impermeável, as maxilas mais fortes e a 

excreção com economia de água. A partir dos processos evolutivos agindo sobre os 

indivíduos, essas características se sobressaíram e permitiram que o grupo obtivesse 

sucesso na ocupação do ambiente terrestre (HICKMAN et al., 2013).  

Os amniotas são separados em três grupos, cuja divisão tem por base 

características morfológico-estruturais dos ossos do crânio, principalmente o tipo de 

inserção dos músculos mandibulares nos ossos temporais: os anapsida, que não 

possuem aberturas temporais, apenas a órbita (na qual se acomoda o olho), os 

synapsida, que possuem uma abertura temporal e os diapsida, que possuem duas 

aberturas temporais (BUJES, 2010). Os quelônios não possuem aberturas temporais e 

são caracterizados como anapsidas (HICKMAN et al., 2013).  

O primeiro fóssil encontrado relativo à origem dos quelônios atuais foi da espécie 

Eunotosaurus africanus (SEELEY, 1892), da era Paleozoica, período Permiano 

Superior. O fóssil apresentava uma costela expandida relacionada à origem do casco, 

porém não apresentava qualquer sinal do plastrão (MODESTO, 2000; LYSON et al., 

2010). Em seguida, a espécie Odontochelys semitestacea (LI et al., 2008), da era 

Mesozoica, período Triássico já apresentava o plastrão desenvolvido; isto indica que a 

espécie ocupava o ambiente aquático, e o plastrão provavelmente auxiliava na proteção 

do indivíduo. A carapaça da O. semitestacea já se constituía de placas neurais (REISZ 

& HEAD, 2008, SCHOCH & SUES, 2016). Mais adiante, a espécie fóssil Proganochelys 

quenstedti também do período Triássico, vem apresentar o casco revestido com 

escudos, já indicando uso do ambiente terrestre. O casco é uma característica única 

dentre os animais e no processo evolutivo, é uma novidade exclusiva do grupo 

(SCHOCH & SUES, 2016). Há uma grande discussão acerca da origem dos quelônios 

devido às características incomuns que apresentam, o que dificulta o estabelecimento 

de relações filogenéticas com outros grupos. As hipóteses sobre a origem terrestre ou 

aquática, ainda não são conclusivas uma vez que Odontochelys semitestacea é 

claramente aquática e Proganochelys quenstedti terrestre (LI et al., 2008; LYSON et al., 
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2010). Já fósseis da espécie Pappochelys rosinae que datam do período Triássico 

apresentam ainda crânios diápsidas (SCHOCH & SUES, 2016). Assim a procura de 

respostas para a origem do grupo é controversa e restam dúvidas se o inicio se deu 

dentro do grupo dos diapsidas, implicando na perda posterior das aberturas temporais, 

ou no grupo pertencente aos Parareptilia que já possuíam a condição anapsida (LYSON 

et al., 2010).  

Mesmo havendo controvérsias quanto à sua origem e qual o grupo de répteis 

que melhor representa seus parentes próximos, sabe-se claramente que os quelônios 

são um grupo único devido à sua morfologia, que é distinta de qualquer outro organismo 

(POUGH et al., 2004). Os quelônios são cobertos dorsalmente por um casco formado 

por uma camada óssea interna resultante da fusão das costelas, das vértebras e outros 

elementos de ossificação dérmica, revestido externamente por escudos de queratina 

(BUJES, 2008, HICKMAN et al., 2013). Na parte ventral, os quelônios possuem um 

plastrão formado por clavículas e interclavículas na parte anterior, e na parte posterior, 

por costelas abdominais (POUGTH et al. 1993; Bujes, 2008). Essa estrutura óssea tem 

função primordial de proteção, auxilia na camuflagem para despistar predadores e 

contribui para a absorção de choques como quedas ou ataques de outros animais. A 

camada de queratina que reveste o casco é um elemento importante para a absorção 

de impactos (WYNEKEN et al., 2007; ACHRAI & WAGNER, 2017). Além disso, o casco 

das tartarugas aquáticas possui formato hidrodinâmico que aumenta a eficiência e a 

velocidade de natação, e auxilia no processo de termorregulação, principalmente em 

tartarugas terrestres, pois a área da sua superfície ajuda a reter e a liberar o calor 

absorvido (WYNEKEN et al., 2007, ACHRAI & WAGNER, 2017). O casco também 

possui vantagens bioquímicas pois permite a regulação do ácido lático em períodos de 

escassez de oxigênio; isto faz com que as tartarugas (aquáticas) consigam manter-se 

vivas por longos períodos sem respirar (JACKSON et al., 2000).  Os ossos do casco das 

tartarugas constituem grande parte da sua massa corpórea, e abrigam grande parte dos 

elementos vitais como cálcio, magnésio, fosfato, CO2 e sódio (WYNEKEN et al., 2007).  

Os membros das tartarugas têm um formato que vai de acordo com o local onde 

habitam (POUGH et al., 2004). Os jabutis possuem membros fortes, dedos reduzidos e 

as solas dos pés possuem alfa queratina mole e flexível, que auxilia no processo de 

caminhar em diversos tipos de solo. Já as tartarugas marinhas possuem nadadeiras bem 

desenvolvidas e apenas as fêmeas saem da água no período de desova em ninhos na 

areia das praias. As tartarugas de água doce possuem dedos alongados com garras; 
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algumas espécies possuem membranas interdigitais (POUG et al., 2004). Os quelônios 

em geral são ovíparos e colocam ovos em ninhos cavados na areia ou sobre o chão. As 

espécies não apresentam qualquer tipo de cuidado pós natal aos filhotes (POUGH et 

al., 2004). 

As tartarugas possuem um resistente bico córneo composto por queratina que 

funciona tanto para a captura de vegetais como para a captura de pequenas presas 

(POUGH et al., 2004). A grande maioria dos répteis possuem uma dieta carnívora, 

porém as tartarugas podem se alimentar tanto de plantas quanto de outros pequenos 

animais. Contudo neste grupo, animais onívoros são mais comuns que animais 

estritamente carnívoros ou herbívoros. O trato digestório dos herbívoros geralmente é 

maior do que o dos carnívoros. Isso acontece, pois, o alimento permanece por um maior 

período no processo digestivo, já que as plantas possuem uma parede celular composta 

por celulose, e esse material é de difícil digestão para os vertebrados (POUGH et al., 

2004). O aproveitamento de energia também é menor para os herbívoros, sendo que 

estes assimilam apenas 30 a 60 por cento da energia do alimento de origem vegetal 

enquanto carnívoros aproveitam cerca de 90 por cento (POUGH et al., 2004). 

Em animais onívoros geralmente não há qualquer tipo de especialização do 

organismo para o tipo de dieta. O que ocorre é que os animais acabam ingerindo as 

partes mais digestíveis das plantas e em muitos casos sazonalmente ou 

oportunisticamente, como a maioria das tartarugas (POUGH et al., 2004). A dieta 

oportunista é observada em muitas espécies, que se alimentam de certos itens por 

serem mais abundantes em determinadas épocas ou locais (VOGT, 2008). Espécies 

consideradas mais carnívoras, podem se alimentar de plantas ou frutos se este alimento 

for mais comum naquela estação ou no local onde a espécie se encontra. Fachin-Terán 

& Gomez (1995) observaram que Podocnemis unifilis consumia maior quantidade de 

sementes e frutas nas florestas inundadas e mais brotos e caules nos rios. A preferência 

alimentar de Phrynops geoffroanus era maior por insetos e crustáceos na estação 

chuvosa e por sementes e frutos na estação seca (FACHIN-TERÁN & GOMEZ, 1995). 

Assim como P. Unifilis e P. geoffroanus, a espécie Podocnemis vogli também demostrou 

se alimentar de diferentes itens nos diferentes habitats onde ocorre (RAMOS, 1982). 

Diferenças na alimentação das espécies dentro de uma comunidade também podem ser 

resultado de estratégias de sobrevivência para evitar a sobreposição de nicho e diminuir 

a competição intraespecífica ou interespecífica (LARA et al., 2014).  Neste caso, o 

conceito que se aplica é o da partilha de recursos, em que o nicho explorado por cada 



22 

população ou espécie se diferencia de modo a evitar a competição, porém se os recursos 

forem abundantes as espécies coexistem sem qualquer prejuízo (PIANKA, 1974). 

Mudanças ontogenéticas na dieta dos quelônios também são comuns, uma vez que, 

uma dieta mais rica em proteína animal para um indivíduo jovem resulta em maior 

energia adquirida elevando sua taxa de crescimento (FACHIN-TERÁN & GOMEZ,1995; 

SOUZA, 2004). 

As características dos quelônios permitiram que o grupo ocupasse diferentes 

ambientes como terrestres, de água doce e marinhos, excluindo o continente Antártico. 

Para os quelonios que ocupam o ambiente terrestre, utiliza-se o termo jabuti, os que 

vivem em água doce são geralmente chamados de cágados e tartarugas para aqueles 

que vivem em ambiente marinho; porém é correto chamar a todos de tartarugas 

(BERNARDE, 2012, HICKMAN et al., 2013). As tartarugas são divididas em dois grupos: 

os Cryptodira, que são os indivíduos que retraem a cabeça para dentro do casco, e os 

Pleurodira, que dobram o pescoço horizontalmente deixando-o junto ao corpo 

(MARTINS & MOLINA, 2008). O grupo mais representado é o dos Cryptodira, com cerca 

de 10 famílias e 197 espécies, e depois os Pleurodiras, com três famílias e 66 espécies 

(POUGH et al., 2011). No Brasil existem 7 famílias e 37 espécies tanto marinhas como 

dulcícolas ou terrestres. Destas, duas famílias são Pleurodiras (Chelidae e 

Podocnemidae) e cinco são Cryptodira (Emydidae, Testudinidae, Kinosternidae, 

Dermochelidae e Cheloniidae) (THE REPTILE DATABASE, 2018).  

Atualmente, muitas espécies de quelônios encontram-se ameaçadas; segundo 

dados da International Union for Conservation of Nature (IUCN) 69% das espécies estão 

classificadas entre criticamente ameaçadas e vulneráveis, sendo que seis espécies já 

são consideradas totalmente extintas e uma extinta em ambiente natural (IUCN, 2011, 

VITT & CALDWEL, 2014). Os quelônios são animais que tem uma longa expectativa de 

vida, levando alguns anos para alcançar a maturidade sexual, por isso o abate de 

indivíduos tanto adultos como jovens, é prejudicial para a regeneração das populações 

(VITT & CALDWEL, 2014). As espécies são largamente prejudicadas pela perda de 

hábitat, poluição, modificação e supressão de locais de desova, consumo exagerado 

tanto para fins culturais como alimentícios e para a criação como animais domésticos 

(VITT & CALDWEL, 2014; IBAMA, 2016). No Brasil as espécies mais exploradas são as 

espécies Amazônicas muito utilizadas para consumo. Programas de manejo e criação 

em cativeiro são colocados em prática trazendo resultados positivos, porém os esforços 

para a criação e realização de projetos de conservação e manejo das espécies de 



23 

 

quelônios devem se multiplicar ainda mais, garantindo a permanência das espécies 

(IBAMA, 2016). 

 

2.2.  Importância dos estudos de dieta nas tartarugas de água doce 

As tartarugas de água doce fazem parte das teias alimentares dos rios como um 

dos principais componentes para manutenção da ciclagem de nutrientes e do fluxo de 

energia desse ecossistema (MOLL & MOLL, 2004). A dieta das tartarugas tem sido 

abordada com mais frequência, porém ainda há demanda para maiores informações, 

uma vez que, a maioria dos estudos é realizada em animais cativos devido à dificuldade 

de observação dos indivíduos alimentando-se na natureza (DECONTE, 2000). 

O alimento é um elo importante entre o animal e o ambiente que ocupa (SOUZA 

& ABE 1998). Os diversos processos fisiológicos que estão ligados à ingestão dos 

alimentos, determinam desde a fecundidade e a velocidade do seu 

desenvolvimento/crescimento até a escolha de seu habitat (SCHOENER, 1971; 

PLUMMER & FARRAR, 1981). Muitas espécies de quelônios possuem variações na 

dieta, que muda sazonalmente de acordo com as estações climáticas, seguindo 

diferentes padrões entre a cheia e a seca dos rios, ou devido a sazonalidade da oferta 

de determinado alimento (RIBEIRO et al., 2017). A dieta também pode mudar segundo 

o desenvolvimento ontogenético com o consumo de maior quantidade de itens de origem 

animal nos jovens, e maior consumo de vegetais nos adultos (FACHIN-TERAN & 

GOMEZ, 1995). A dieta também pode variar entre os sexos, com um maior consumo de 

itens de origem animal nas fêmeas, provavelmente devido à grande demanda por cálcio 

e proteínas para produção e postura dos ovos (FACHIN-TERAN & GOMEZ, 1995). 

 Informações sobre a dieta e as necessidades nutricionais das espécies de 

tartarugas de água doce são requisitos importantes para concretizar esforços de 

conservação in-situ e ex-situ (BALENSIEFER & VOGT, 2006; RIBEIRO et al., 2017). 

No Brasil existem dados mais completos sobre a alimentação e dieta de apenas duas 

espécies de tartarugas de água doce, Trachemys adiutrix (NASCIMENTO et al., 2009) 

e Kinosternon scorpioides (TAVARES, 2011).   

Dentre as famílias de tartarugas de água doce que ocorrem no território 

brasileiro (Emydidae, Geoemydidae, Kinosternidae, Podocnemidae e Chelidae) a família 

Podocnemidae possui grande destaque devido ao gênero Podocnemis. Este gênero é 
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composto por 6 espécies de grande importância econômica, social e alimentícia, uma 

vez que são muito utilizadas por populações amazônicas (VOGT, 2008). 

As espécies Podocnemis unifilis (tracajá) e a Podocnemis expansa (tartaruga-

da-Amazônia) possuem grande destaque na região amazônica. A tartaruga-da-

Amazônia está amplamente distribuída na bacia Amazônica e seus tributários 

(PRITCHARD & TREBBAU, 1984; ERNEST & BARBOUR, 1989; IVERSON, 1992). O 

tracajá também possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo em rios das regiões 

norte e centro-oeste do Brasil, e em países vizinhos (ERNEST & BARBOUR, 1989; 

KING & BURKE, 1989). Ambas as espécies possuem o ciclo de vida e o comportamento, 

tanto reprodutivo quanto alimentar, marcados por uma forte sincronia entre a vazante e 

a seca dos rios (PRITCHARD & TREBBAU, 1984).  

Ambas as espécies possuem um histórico similar relacionado à exploração de 

seus indivíduos que são utilizados para o consumo humano desde antes dos Europeus 

chegarem à bacia Amazônica (VOGT, 2008). Tribos indígenas residentes da região 

exploraram as populações de P. expansa, porém é a partir da chegada dos europeus às 

terras Amazônicas, que o cenário das P. expansa muda. Há um aumento significativo 

da demanda por exemplares da espécie, e as necessidades do consumo de indivíduos 

para a fabricação de óleo e para o consumo alimentício, aumentam. Com isso, a pressão 

exercida nas populações ocorreu de forma crescente e as consequências são 

observadas até os dias de hoje (VOGT, 2008). Desde 1700, milhões de indivíduos, 

principalmente fêmeas, que ficam mais vulneráveis nos períodos de postura, são 

abatidas para o consumo humano. Estima-se que no período de 1950 a 1956, apenas o 

Orinoco perdeu cerca de 11.407 fêmeas adultas por ano e nos dias atuais a espécie 

encontra-se ameaçada de extinção na maior parte de sua ocorrência (VOGT, 2008). 

A situação de Podocnemis unifilis é um pouco diferente; a espécie é bem comum 

na sua área de ocorrência e não se caracteriza como ameaçada. Porém as populações 

estão sob intensa exploração e a retirada de indivíduos para consumo e criação, coloca 

populações em risco, principalmente devido ao rápido declínio populacional da P. 

expansa, que intensificou a utilização do tracajá (VOGT, 2008). Estima-se que cerca de 

15.000 a 18.000 ovos sejam retirados dos ninhos de P. unifilis anualmente; somadas à 

retirada intensa dos indivíduos jovens e adultos da natureza, os processos de 

regeneração da espécie e manuntenção dos níveis de garantia ficam prejudicados 

(VOGT, 2008). 



25 

 

Em decorrência de seus históricos, muitas iniciativas para a proteção dessas 

espécies acontecem nas regiões amazônicas. Medidas como a proteção das áreas de 

nidificação e o cultivo de exemplares em criadouros para o comércio legalizado vem 

crescendo nos últimos anos com o intuito de desestimular o comércio ilegal e a caça 

predatória (ANDRADE et al., 2008). O levantamento de informações sobre as espécies 

também vem aumentando, mas ainda são necessários esforços para entender a 

dinâmica das espécies, hábitos alimentares e outras informações.  

A determinação das reais necessidades nutricionais das tartarugas amazônicas 

ainda é desconhecida, e a preferência alimentar varia se o indivíduo se encontra na 

natureza ou em cativeiro. Na natureza, onde é majoritariamente herbívora, o consumo 

de itens de origem vegetal varia conforme o local onde está inserida a população, porém 

sempre se sobrepõe ao consumo de itens de origem animal, variando entre 86% na 

Venezuela e 100% no Estado do Pará (ALMEIDA et al., 1986; TERÁN et al., 1992, 

1995); já em cativeiro a espécie é alimentada com ração de peixe contendo níveis de 

proteína entre 28% e 30% (ALMEIDA & Abe, 2009).  Portanto, em ambiente natural, o 

hábito alimentar da espécie se caracteriza como onívoro, com clara tendência a 

predileção pela dieta herbívora. Na natureza, seja pela abundância seja pela preferência, 

o comportamento oportunista ocorre com o consumo de esponjas, peixes ou moluscos, 

e em cativeiro observa-se grande consumo de matéria animal pela espécie (LEGLER, 

1977; MALVASIO, 2007; PRITCHARD & TREBBAU, 1984). 

O tracajá possui uma dieta muito similar à da tartaruga-da-Amazônia; estudos 

realizados com a espécie identificaram que a maioria do conteúdo estomacal era 

composta por itens de origem vegetal (89,46% do volume da amostra) e uma 

porcentagem muito menor de itens de origem animal (1,15% do volume da amostra) 

(FACHIN TERAN & GOMEZ, 1995). Na Amazônia Peruana os estudos também 

demonstraram maior volume de amostra de origem vegetal (62,9% do volume da 

amostra) e menor quantidade de itens de origem animal (3,9% do volume da amostra) 

sendo o restante da dieta composta por sedimentos que possivelmente colaboram para 

a ingestão de minerais ou apenas são consumidos acidentalmente (FERRONATO et al., 

2013). A espécie também apresentou fácil adaptação a uma dieta com maior quantidade 

de itens de origem animal em cativeiro (MALVASIO, 2003).   

A família Chelidae, da qual pertencem os cágados, é a que possui mais 

representes no grande grupo dos Quelônios, com cerca de 40 espécies (IVERSON, 

1992), espalhadas pelo mundo e cerca de 19 em território brasileiro (SOUZA, 2004). A 
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espécie Phrynops geoffroanus, conhecida como cágado-de-barbicha, é caracterizada 

pela presença de duas barbelas na região gular (MOURA, 2009, NOVELLI, 2011). A 

espécie é endêmica da América do Sul, onde possui ampla distribuição, e marca 

presença desde a bacia Amazônica no Pará, região Norte, até a região Sul, chegando 

na Argentina (SOUZA & ABE, 2000; VOGT, 2008; NOVELLI, 2011). Esta espécie 

também possui hábitos alimentares onívoros, consumindo majoritariamente larvas, 

pupas, insetos, peixes, e, em menor quantidade, frutos, caule e folhas (FACHIN-TERÁN 

et al., 1995; RIBEIRO et al., 2017). Entretanto, estudos detalhando a dieta desses 

animais em ambiente natural ainda não são numerosos (MARTINS et al., 2010; 

FERRONATO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2017). No Maranhão, a dieta dos machos foi 

mais rica em itens de origem vegetal enquanto para as fêmeas os itens de origem animal 

foram maioria. Essa demanda das fêmeas por maior quantidade de proteína e cálcio 

pode estar associada aos processos de formação dos ovos (RIBEIRO et al., 2017). No 

Peru, a espécie mostrou ter uma dieta onívora consumindo majoritariamente itens de 

origem animal (61,4%) e em menor quantidade itens de origem vegetal (32,4%) 

(FERRONATO et al., 2013). Estudos realizados mostraram que Phynops geoffroanus 

tem uma ocorrência frequente em ambientes antropizados, onde foi observada a 

presença de itens alimentares como arroz e feijão em sua dieta (SOUZA & ABE, 2000). 

A espécie ocupa ambientes degradados indicando que suporta certo nível de poluição, 

porém acaba consumindo itens provenientes do lixo e do esgoto humano, além de 

grande quantidade de insetos (SOUZA & ABE, 2000; MARTINS et al., 2010; DECONTE, 

2012). Contudo, estudos sobre a influência da poluição nos hábitos alimentares da 

espécie requerem maior atenção (MARTINS et al., 2010). 

A família Emydidae possui a maioria de seus representantes na América do 

Norte. A espécie Trachemys scripta se destaca dentro do grupo, devido ao grande 

número de exemplares comercializados ilegalmente para fins de criação doméstica. 

Atualmente a espécie foi introduzida e ocorre como exótica em diferentes países, dentre 

eles o Brasil (FERRONATO, et al., 2009). Apenas duas espécies da família Emydidae 

ocorrem em território brasileiro: Trachemys dorbigni (Vanzolini 1995) e Trachemys 

audiutrix (Duméril & Bibron, 1835), e em relação a ambas ainda existem controvérsias 

sobre sua taxonomia e há discussões sobre sua classificação (SOUZA, 2004).  

A espécie Trachemys scripta mais conhecida como tartaruga-de-orelha-

vermelha atrai a atenção devido à grande utilização de seus espécimes no comércio, 

que resultou na disseminação da espécie por todo o planeta (CADI & JOLI, 2003). A 
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ampla ocorrência da T. scripta desencadeou um aumento no número de estudos 

relacionados as suas interações com outras espécies nos locais onde foi introduzida 

(CADI & JOLY, 2004; Balzani, 2016). Sua grande capacidade de adaptação às mais 

diversas condições ambientais, resultam muitas vezes na sua sobreposição em relação 

às espécies nativas. Cadi & Joli (2004) observaram que indivíduos de T. scripta 

competem com indivíduos de Emys orbicularis (espécie europeia), por espaço no 

momento de assoalhar. Os autores constataram que em cativeiro a espécie nativa 

perdeu massa e sua taxa de mortalidade aumentou quando ambas foram criadas juntas. 

Também foi observada uma diferença na quantidade de itens de origem animal na dieta 

de E. orbicularis na presença e na ausência da T. scripta. Quando a espécie exótica 

T. scripta estava presente houve diminuição dos itens alimentares de origem animal 

consumidos pelos individuos da espécie nativa, isso pode ser um indicativo de 

interferência na dieta de E. orbicularis (PÉREZ-SANTIGOSA et al., 2011; ALCALDE, et 

al., 2012).  

Em seu ambiente de origem, observa-se que T. scripta possui hábitos 

alimentares onívoros e podem haver mudanças ontogenéticas na dieta, com maior 

preferência por itens de origem animal quando jovens, se tornando mais herbívoras 

quando adultas (BOUCHARD & BJORNDAL, 2005). Porém estudos sobre a dieta da 

espécie em locais onde é introduzida necessitam de maiores detalhes (PÉREZ-

SANTIGOSA et al., 2011). No Brasil os estudos se dedicam mais às consequências da 

introdução desta espécie em ambientes nativos, estrutura populacional e aspectos da 

espécie em cativeiro (ROSSI et al., 2006; VIEIRA & COSTA, 2006). 

A espécie Trachemys dorbigni conhecida como o tigre-d’água ocorre na 

Argentina, Uruguai e no Brasil, onde é bastante comum no Estado do Rio Grande do Sul 

(VANZOLINI, 1997). A espécie também é muito utilizada para o comércio e criação como 

animal de estimação, atividade que permitiu sua distribuição e ocorrência em ambientes 

antropizados (MASCARENHAS & MÜLLER, 2014). Além da atividade de comércio, a 

fragmentação de habitats e a introdução da espécie exótica Trachemys scripta 

contribuem para o declínio populacional da espécie (HANN, 2014). Contudo, T. dorbigni 

não é considerada uma espécie em perigo, mas as consequências do comércio ilegal, 

através da retirada de indivíduos juvenis e de ovos do ambiente natural, ainda são 

desconhecidas devido à falta de estudos (FAGUNDES, 2007). Segundo Bujes (2010) é 

necessário conhecer alguns aspectos para que as populações de T. dorbigni não se 

tornem escassas: maturidade sexual, impacto de criações clandestinas e o impacto da 
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soltura de exemplares advindos do tráfico de animais. Aspectos como a dieta também 

devem ser considerados, sabe-se que a espécie possui uma dieta onívora generalista e 

que, assim como sua congênere T. scripta, a T. dorbigni também apresenta uma 

alimentação que tem preferência carnívora quando jovens se tornando mais herbívoras 

quando adultas (HANN, 2014).  Poucos estudos são realizados para detalhar a dieta, 

preferência alimentar e demandas nutricionais de Trachemys dorbigni, principalmente 

no Brasil (CABRERA, 1998; GALLARDO 1977; BUJES et al., 2007, HANN, 2014).   

 

2.3.  Utilização de traçadores (isótopos estáveis) em estudos de dieta 

As técnicas convencionais utilizadas para determinação da dieta de animais em 

vida livre combinadas à utilização de traçadores como os isótopos estáveis, vem auxiliar 

na identificação daquilo que foi realmente assimilado pelo organismo e utilizado no 

processo de nutrição do indivíduo (FRY, 2006). Contudo para a utilização destes 

traçadores é importante conhecer o tempo de assimilação do alimento consumido, 

comparando os valores dos isótopos estáveis nos tecidos do animal com os valores 

encontrados nos itens utilizados em sua alimentação (FRY, 2006). Sabe-se que o corpo 

dos seres vivos está num processo constante de renovação metabólica dos 

componentes macromoleculares das células e dos tecidos, e essa renovação gera um 

equilíbrio entre a formação e a degradação desses componentes (MANETA & 

BENEDITO-CECILO, 2003). Este processo é essencial nos estudos com os traçadores, 

pois a composição isotópica do alimento ingerido necessita de um tempo para constituir 

um novo tecido enquanto aquilo que foi ingerido num momento passado será degradado 

com o tecido mais antigo (MARTINELLI et al., 2009). Utilizando os isótopos estáveis de 

carbono (13C) é possível determinar o tempo da síntese de novos componentes 

macromoleculares nas células e nos tecidos, processo chamado de turnover isotópico 

(FRY, 2006). A partir do turnover é possível determinar o tempo necessário que a 

espécie necessita para assimilar os nutrientes, e relacionar os valores isotópicos dos 

itens ingeridos com os valores isotópicos dos tecidos estudados, para inferir quais foram 

os itens alimentares assimilados e reconstruir a dieta numa escala temporal para obter 

maiores informações sobre os hábitos de forrageamento da espécie (SEMINOFF et al., 

2007; BOECKLEN et al., 2011). Desta forma a realização de estudos para a 

determinação das taxas de turnover se dá em ambientes controlados, pois é necessário 
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ter conhecimento da composição isotópica do alimento ingerido e acompanhar a 

mudança isotópica nos tecidos (BOND & DIAMOND, 2011).  

Nos tecidos com taxas metabólicas elevadas a taxa de turnover também é mais 

rápida e é possível identificar a composição isotópica de alimentos consumidos em curto 

prazo, e os tecidos com baixas taxas de turnover refletem a composição isotópica de 

alimentos consumidos durante longos períodos (HOBSON & CLARK 1992, 1993; 

DALERUM & ANGERBJÖRN, 2005). Devido ao sangue ser um tecido com alta 

atividade metabólica é possível detectar a dieta consumida em curto espaço de tempo 

(BEARHOP et al., 2002; SEMINOFF et al., 2007). Além de fornecer uma resposta rápida 

em relação ao turnover isotópico, amostras de sangue podem ser retiradas com 

frequências adequadas para acompanhar a composição isotópica ao longo dos 

experimentos sem causar níveis de stress elevados e sem a necessidade de sacrificar 

os animais (REICH et al., 2008). 

A partir da utilização do sangue, estudo com a tartaruga do deserto (Gopherus 

Agassizii) determinaou a dinâmica de incorporação no tecido através do uso do isótopo 
13C (MURRAY & WOLF, 2012). Os autores examinaram a influência do crescimento e 

do catabolismo neste processo e constataram que a taxa média de turnover foi de 32,9 

dias para o plasma e de 126,7 dias para as células sanguineas (MURRAY & WOLF, 

2012). A contribuição do crescimento para o processo de incorporação do carbono no 

tecido foi de 13% para o plasma e 50% para as células sanguíneas, isso indica que é o 

catabolismo, contribui majoritariamente para para incorporação do carbono no plasma  

da espécie estudada (MURRAY & WOLF, 2012). Em lagartos, Warne et al. (2010) 

analizaram o tempo de turnover através do tempo de retenção do carbono no tecido e 

também foi observado um tempo menor de turnover para o plasma. Na espécie 

Crotaphytus collaris o turnover do cabono no plasma foi de 44 dias, nas células 

sanguíneas o tempo foi superior a 300 dias. Para o lagarto da espécie Sceloporus 

undulatus o turnover do carbono no plasma foi de 25 dias, e nas células sanguíneas foi 

de 60 dias (WARNE et al., 2010). 

Estudos isotópicos também são muito utilizados para verificar a sobreposição 

de espécies simpátricas como a Podocnemis unifilis e a Podocnemis expansa. LARA et 

al. (2012) utilizaram técnicas de identificação de conteúdo estomacal, somadas aos 

isótopos estáveis do 13C e 15N para identificar a utilização dos recursos por ambas as 

espécies. Apesar de possuírem uma dieta muito similar, os autores encontraram uma 

possível diferença no nível trófico que elas ocupam sugerindo que P. unifilis pode 
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consumir maior quantidade de itens alimentares de origem animal do que P. expansa. O 

resultado foi importante para a ecologia das espécies, mas como a análise foi pontual e 

coletada em ambiente natural, não houve preocupação em determinar o fator de 

discriminação e o turnover isotópico (LARA et al., 2012; BALZANI et al., 2016).  

Na Itália Balzani et al. (2016) verificaram uma diferença significativa no δ13C, 

das espécies Emys orbicularis e Trachemys scripta, indicando que há utilização de 

recursos distintos por ambas as espécies. Porém, os valores de δ15N são semelhantes, 

isso revela que pode haver uma possível sobreposição de nichos entre as espécies, que 

pode afetar negativamente a espécie nativa Emys orbicularis. Os resultados sugerem 

cautela, pois através das análises isotópicas do sangue e garras viu-se que o nicho 

utilizado por adultos da espécie exótica Trachemys scriptas e se sobrepõe com aquele 

utilizado por jovens da espécie nativa Emys orbicularis. Isto pode afetar negativamente 

as populações de E. orbicularis caso haja algum fator limitante para os recursos. 

Informações sobre os fatores de discriminação e estimativas de turnover de 

diferentes tecidos de animais em condições experimentais são escassas na literatura, 

principalmente em relação aos répteis (WARNE et al., 2010). Apesar de alguns 

estudos recentes terem investigado o fator de discriminação em répteis (SEMINOFF 

et al., 2007; FISK et al., 2009; MURRAY & Wolf, 2012; CAUT, 2013), este grupo tem 

sido relativamente negligenciado na literatura. A maioria dos estudos se concentram 

em quelônios marinhos (SEMINOFF et al., 2006, 2009; VANDER-ZADEN et al., 2012; 

REICH et al., 2008), fato que torna este estudo experimental especialmente 

importante. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Realização do experimento 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura (CENA) da Universidade de São Paulo (USP) em 

colaboração com o Departamento de Zoologia da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – campus de Rio Claro.  

Foram utilizados ao total 50 exemplares de quelônios de água doce, sendo 10 

de cada espécie: Podocnemis expansa (tartaruga-da-Amazônia), Podocnemis unifilis 

(tracajá), Phrynops geofroanus (cágado-de-barbicha, Trachemys scripta (tartaruga-

do-ouvido-vermelho) e da Trachemys dorbigni (tigre-d’água). O sexo dos animais foi 

identificado após a captura, assim a proporção entre machos e fêmeas nem sempre 

é a mesma (tabela 1). Os indivíduos foram mantidos em cativeiro nas dependências 

do Jacarezário da UNESP. Os recintos que abrigaram os espécimes medem 15 m de 

comprimento e 7 m de largura, e contém um espelho d’água medindo 7 m x 3 m com 

0,8 m de profundidade. 

 

Tabela 1. Relação entre machos e fêmeas por espécie. 

Espécie       Machos            Fêmeas 

P. unifilis 5 5 

P. geofroanus 3 7 

T. dorbigni 0 10 

T. scripta 3 7 

P. expansa 3 7 

 

 

Experimentos para a estimativa da taxa de turnover e do fator de 

discriminação isotópico de tecidos animais, envolvem a alteração da dieta oferecida 

aos indivíduos. A troca de um alimento com determinado sinal isotópico, por outro com 

sinal distinto, possibilita verificar uma mudança isotópica nos tecidos e detectar o 

tempo necessário para que o alimento absorvido faça parte da nova constituição 

daquele tecido que será analisado. Portanto nos primeiros 10 meses que antecederam 

o início das coletas, os quelônios foram alimentados 3 vezes por semana com uma 
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dieta homogeneizada de ração comercial com valor isotópico de δ13C intermediário 

entre as plantas C3 e C4, e o valor do δ15N duas unidades acima do padrão. A partir 

do início do experimento (Figura 1), a dieta foi trocada para uma ração fabricada em 

parceria com o departamento de piscicultura da ESALQ, com valor isotópico 

relacionado o das plantas C3 (e.g. Soja), e nitrogênio mais elevado ao da ração 

comercial.  

 

Figura 1. Coletas distribuídas ao longo dos meses e estações do ano. 

 

A partir da troca da dieta, iniciaram-se as coletas de sangue para análise. Em 

cada coleta os indivíduos das espécies eram capturados nos tanques com o auxílio 

de puçás e contidos fisicamente sem a utilização de imobilização química. Os animais 

foram marcados individualmente com microchips, para proporcionar seu 

reconhecimento durante todo o período de coleta. Em todas as coletas os dados 

biométricos de cada indivíduo eram medidos com fita métrica (precisão: 0,1 cm): o 

comprimento e largura da carapaça, o comprimento e largura do plastrão. A massa 

corpórea era mensurada através da balança Pesola (precisão: 10 g).  

Amostras de sangue (1 ml) foram coletadas da veia caudal dorsal medial nas 

espécies P. unifilis e P. expansa, e no seio venoso supraocciptal localizado na região 

cervical das espécies T. scripta e T. dorbigni. Para a espécie Phrynops geoffroanus 

foi realizada a punção do seio venoso vertebral cervical, localizado dorso caudalmente 

ao crânio, utilizando seringas com capacidade de 3ml e agulhas de tamanhos 

0,45x13mm ou 0,70x25mm, apropriados para cada espécie (ROGERS & BOOTH, 

2004). As coletas de sangue ocorreram depois de 3, 7, 17, 30, 45, 75, 105, 135 e 185 

dias da troca da dieta. Estas amostras foram centrifugadas a 5000 rpm por cerca de 

um minuto imediatamente após a coleta visando a separação do plasma e células 

sanguíneas (SEMINOFF et al., 2006). Depois deste processo, amostras de plasma, 
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células sanguíneas e dieta eram acondicionadas em estufa a 50°C para secarem até 

atingirem massas constantes. O plasma e as células sanguíneas foram macerados 

com o auxílio de uma espátula pontiaguda, e colocados em pequenas cápsulas de 

estanho para a pesagem (0,8-1,0 mg) e posterior análise no aparelho. 

As composições isotópicas de carbono e nitrogênio são determinadas pela 

combustão da amostra, através da espectrometria de massas de razões isotópicas de 

fluxo contínuo (CF-IRMS) em sistema “on-line”, utilizando um analisador elementar 

Carlo Erba (CHN-1110) acoplado ao espectrômetro de massas Thermo Scientific 

(Delta Plus), no Laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (LEI-CENA), da Universidade de São Paulo (USP). O cálculo da 

composição isotópica do carbono e nitrogênio será feito por meio da equação (1): 

 

 

𝛿13𝐶 𝑜𝑢 𝛿15N = (
𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) 

(1) 

 

 

em que, R é a razão molar 13C/12C ou 15N/14N na amostra e no padrão, os 

resultados são apresentados na notação delta (δ), sendo o resultado da equação 

multiplicado por 1000 (‰). Os padrões utilizados para o carbono e nitrogênio serão, 

respectivamente, o carbonato VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite), da Carolina do Sul, 

e o nitrogênio atmosférico. O erro analítico das medidas isotópicas no LEI-CENA tem 

sido estimado menor que 0,3‰ e 0,5‰ para o carbono e o nitrogênio, 

respectivamente. 

3.2.  Elaboração e Fabricação da Ração 

Para identificar o turnover isotópico é necessário que a dieta do animal seja 

trocada por outra com sinais isotópicos distintos. Inicialmente as tartarugas eram 

alimentadas com dieta homogeneizada de ração comercial fabricada a base de milho, 

farelo de soja, farelo de arroz, farinha de peixe e farinha de sangue, com valor 

isotópico de δ13C igual a –20,2‰, e o valor do δ15N igual a 2,5‰. Optou-se por trocar 

a dieta original por uma relacionada a plantas C3, pois na natureza é a fonte alimentar 

mais abundante disponível para essas espécies. Entretanto rações comerciais que 
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exibem o sinal isotópico de plantas C3 são muito caras o que inviabilizaria o 

experimento. Deste modo foi solicitada uma parceria com o setor de piscicultura da 

ESALQ para o auxílio tanto na elaboração quanto na fabricação de uma ração com 

sinal isotópico distinto da ração comercial, tanto para o carbono quanto para o 

nitrogênio. A ração foi preparada à base de soja, arroz e trigo, e na Tabela 1 

encontram-se os demais ingredientes utilizados.  

 

Tabela 2. Ingredientes utilizados na fabricação da ração preparada 

Ingredientes 
Contribuição da fonte na ração 

(%) 

Soja, farelo 21,8 
Peixe, farinha 30 
Trigo, farelo 16 
Arroz, quirera 25 
Fosfato bicálcico 4 
Celulose 2 
Premix Vit/min 1 
BHT 0,02 
NaCl 0,1 
Total 100 

 

 

 

 

 

O processo de fabricação consistiu na mistura e homogeneização dos 

ingredientes e posterior colocação na máquina extrusora, que assa os pellets de ração 

à alta pressão, temperatura e umidade; desta forma a flutuabilidade dos grânulos é 

garantida, pois as tartarugas ingerem o alimento dentro da água. Este processo 

também resulta numa ração palatável para que os indivíduos se interessem pelo novo 

alimento (Andrigueto et al., 1981). No total foram preparados 90kg de ração garantindo 

a disponibilidade até o final do experimento.  
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3.3.  Forma de análise dos resultados 

A taxa de turnover isotópico do δ13C e δ15N para o plasma e células 

sanguíneas foi determinada por meio do ajuste não-linear da curva exponencial, 

aplicada ao conjunto de dados isotópicos e representada pela equação (2): 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑒𝑐𝑡 (2) 

 

Em que: y é o valor de δ13C e δ15N no tempo t (dias a partir da troca da dieta), 

a representa o valor assintótico isotópico do tecido quando no equilíbrio, b é a 

mudança total nos valores de δ13C ou δ15N após a mudança da dieta e c é o turnover 

fracional do tecido (HOBSON & CLARK 1992). 

A taxa de turnover será expressa em termos de meia vida. A estimativa da 

meia vida será realizada pela equação (3): 

 

 

𝑡1
2⁄ =

(ln 0,5)
𝑐⁄  

(3) 

 

Em que t1/2 representa o tempo em dias, em que metade dos isótopos estáveis 

de carbono ou nitrogênio foram substituídos no tecido correspondente. O turnover 

isotópico completo será estimado multiplicando cada valor de t1/2 foi multiplicado por 

5 para obter aproximadamente 97% de substituição do elemento (Ducatti, 2012). 

O fator de discriminação nessa condição de equilibrio será determinado pela 

equação (4): 

 

∆(
𝑝

𝑠⁄ )= 𝛿(𝑝) − 𝛿(𝑠) (4) 

 

 

Em que: Δ(p/s) = fator de discriminação; δ(p) = razão isotópica do tecido do 

animal; δ(s) = razão isotópica da dieta.  

Os pesos de cada indivíduo foram comparados ao longo das coletas através 

do método Extreme Studentized Deviate, para detectar qualquer variação extrema. 
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Para verificar diferenças nos fatores de discriminação ou nos valores isotópicos dos 

tecidos foi utilizada a ANOVA.  

 

3.4.  Autorizações 

A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação da solicitação de coleta 

aos órgãos e instituições envolvidos. A autorização do Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBIO), se deu através do número 47958-2 em 

12/03/2015, e revalidada em 14/02/2016, com o código de autenticação 26883142. A 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-IB) da UNESP, autorizou a realização 

de coletas nos animais, através do Protocolo de Pesquisa nº 5888 de 08/07/15, e a 

autorização emitida pelo CENA se deu através do protocolo 033/2015, ambas válidas 

até o final da vigência da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

Os indivíduos utilizados neste estudo foram escolhidos aleatoriamente dentro 

dos recintos no jacarezário da UNESP. Os animais vivem no local há muitos anos, se 

caracterizando como animais adultos, em que a taxa de crescimento é pequena ou 

mínima. A variação de peso dos animais, após o início do experimento, não foi 

significativa (p>0,05). Como exemplo, são mostrados os gráficos (Figura 1) do 

monitoramento do peso das espécies Podocnemis unifilis e Phrynops geoffroanus. É 

possível visualizar que na espécie P. Unifilis, os machos (mais leves) não possuem 

variação de peso, já as fêmeas (mais pesadas) possuem uma pequena variação de 

peso ao longo do experimento, que não é significativa. O mesmo ocorre para a espécie 

P. geoffroanus. Em geral todas as cinco espécies estudadas tiveram pouca variação 

de peso do início até o final do experimento, que não foram significativas (p>0,05). 

 

 
Figura 2. Peso dos indivíduos de duas espécies analisadas Podocnemis unifilis e Phrynops 
geoffroanus ao longo do experimento. 

 

 

O crescimento é um fator que pode afetar a dinâmica de incorporação tanto 

do carbono quanto do nitrogênio. Isto ocorre, pois, a taxa de incorporação dos isótopos 

estáveis nos tecidos animais depende da taxa de manutenção ou catabolismo e da 

taxa de crescimento do organismo (MARTÍNEZ del RIO & WOLF, 2005). Nos animais 

que se encontram com uma taxa de crescimento acelerado, é importante saber a 

contribuição deste crescimento, pois está ligado à incorporação isotópica nos tecidos 

animais e pode mascarar a incorporação isotópica ligada ao catabolismo (FRY & 

ARNOLD 1982, MACAVOY et al. 2001; MURRAY & WOLF, 2012). Além da taxa de 
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crescimento e catabolismo que influenciam a incorporação isotópica nos tecidos, há 

também a influência da temperatura que afeta os processos metabólicos de maneiras 

distintas para animais endotermicos e ectotérmicos (WOLF et al., 2009). No estudo 

acompanhou-se a temperatura do ar durante os meses de coleta e observou-se um 

período de temperaturas muito baixas nos meses de maio a agosto, com temperaturas 

mais baixas atingindo 1 a 5°C (figura 3).  

 

 

Figura 3. Média da temperatura, temperatura máximo e temperatura mínima durante o período de 
amostragem do experimento. 

 

 

A nova dieta oferecida aos animais foi elaborada com ingredientes que 

garantiram a palatabilidade e as exigências nutricionais, alterarando o valor isotópico 

do 13C e do 15N, para que estes diferissem da ração comercial dada antes do 

experimento. Para isso, decidiu-se deslocar o valor isotópico do 13C da nova dieta, de 

forma que representasse os valores isotópicos de 13C do ambiente nativo, com 

predominância de plantas C3, que é o alimento mais abundante dos quelônios na 

natureza. Para o nitrogênio, optou-se por enriquecer a nova ração com o elemento, 

de forma a representar um ambiente enriquecido artificialmente com o 15N, com a 

introdução de insumos agrícolas nas áreas modificadas. Portanto o valor isotópico da 

ração preparada foi: δ13C = -23,9‰, e δ15N = 8,7‰. A diferença foi de ~4 e ~6 ‰ 

respectivamente para carbono e nitrogênio, isso é equivalente a 1/3 da mudança 

esperada para o carbono, em relação à diferença encontrada entre as plantas C3 e C4 
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(~15‰), e cerca de duas vezes a diferença encontrada para a mudança de nível trófico 

nas teias tróficas referente ao nitrogênio (~3,5‰). 

4.1.  Podocnemis expansa 

Com a troca da dieta, espera-se uma mudança gradual dos componentes do 

sangue em função das diferenças isotópicas entre as dietas ao longo do tempo, e que 

apresente um equilíbrio depois de certo período (DENADAI et al., 2006). Espera-se 

que a mudança na composição isotópica siga uma curva exponencial, quando 

representada graficamente. Um ajuste dos dados em curvas por meio de regressão 

não linear permitiu verificar o padrão de mudança da composição isotópica nos 

animais analisados, com a gradual substituição em quase todos os componentes nos 

tecidos tanto para o carbono quanto para o nitrogênio (Figura 2). 

O valor isotópico inicial do carbono no plasma era em média δ13C = -20‰, 

valor muito semelhante ao da ração comercial oferecida aos animais. Através da curva 

é possível enxergar que os valores isotópicos dos indivíduos se aproximam dos 

valores isotópicos da nova dieta. Após a troca da dieta, nota-se que, gradualmente 

este valor vai para -21,5‰. A dispersão ente os indivíduos, é maior nas coletas 7, 8 e 

10, isso indica que possivelmente há formas distintas de resposta à mudança isotópica 

nos tecidos de cada espécime (WOLF et al., 2009). Em relação ao nitrogênio, nota-se 

uma mudança mais significativa, cerca de 2,9‰. Inicialmente o valor isotópico do 

nitrogênio no plasma era em média δ15N = 6,3‰, já era observada uma diferença entre 

o valor da composição isotópica do tecido e da ração comercial que era oferecida aos 

animais antes do experimento (δ15N = 2,46‰). Após a troca da dieta o valor isotópico 

do nitrogênio no plasma é, em média 9,16‰. A dispersão entre os indivíduos é maior 

entre a coleta 6 e 7, mas em geral eles respondem de forma similar à mudança de 

dieta.  

O mesmo padrão se repete para as células sanguíneas em que há uma 

pequena mudança isotópica para o δ13C, e uma mudança mais acentuada para o δ15N. 

Neste caso, a mudança observada para o carbono foi pequena; nota-se ainda que no 

período inicial do experimento os animais alcançam valores isotópicos maiores, se 

comportando de forma oposta ao esperado, e apenas a partir da quarta coleta que os 

valores tendem em direção aos valores isotópicos da ração preparada. Semelhante 

ao plasma, o nitrogênio-15 das células sanguíneas, parte de um valor médio de 

4,79‰, já mais enriquecido que a ração comercial, e chega num valor de 6,60‰. 
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Figura 4. Mudança nos valores de δ13C e δ15N no plasma e células sanguíneas, de cada indivíduo 
(n=10) da espécie Podocnemis expansa, em função do tempo. 

 
A Tabela 2 mostra as equações exponenciais utilizadas para determinar a 

velocidade de troca do carbono e nitrogênio tecidual no plasma e nas células 

sanguíneas, a partir dos alimentos com razões isotópicas distintas. A tabela também 

contém os coeficientes de determinação (R2), os valores calculados da meia-vida (t1/2) 

e do tempo necessário para a troca de mais de 97% dos átomos de carbono e 

nitrogênio no tecido (turnover). Para as curvas onde o ajuste não foi adequado (R2 

baixo), como no caso do carbono nas células sanguíneas, nem o t1/2 nem o turnover 

foram mostrados na tabela. Se os valores fossem calculados com a equação 

encontrada resultariam em 27,5 dias para a meia vida, e 137 dias para o turnover total. 
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Após as coletas de dados e determinação do turnover isotópico para cada 

tecido, os fatores de discriminação foram calculados. Na Tabela 3 encontram-se os 

valores dos fatores de discriminação, calculados antes da troca da ração e após a 

troca da dieta. O valor do fator de discriminação do carbono nas células sanguíneas 

estimado pela curva com baixo coeficiente de determinação seria de 3,21‰. 

 

 

4.2.  Podocnemis unifilis 

Na espécie P. unifilis as mudanças foram mais notáveis para a incorporação 

do nitrogênio, tanto no plasma quanto nas células sanguíneas. Através da Figura 3 

nota-se que no plasma a média do δ13C nos indivíduos é inicialmente -20,28‰, e ao 

final do experimento a média é -21,74‰. A diferença isotópica do carbono no plasma 

do início do experimento até o seu término é cerca de 1,46‰ e há bastante dispersão 

entre os indivíduos durante todo período de coletas. Contudo, apesar dos valores 

isotópicos dos tecidos estarem respondendo de acordo com o valor isotópico da nova 

dieta oferecida, essa mudança provavelmente ainda estava em curso quando o 

Tabela 3. Equações exponenciais das composições isotópicas em função do tempo, do plasma e 
das células sanguíneas com seus respectivos coeficientes de determinação (R2), meia vida (t1/2) e 
turnover. 

Tecido Isótopo Equação turnover R2 t1/2 (dias) 
Turnover 

(dias) 

Plasma 

13C δ13C = -21,89 + 1,776(-0,0123*t) 0,691 56,3 282 

15N δ15N = 9,20 - 2,638(-0,0157*t) 0,933 44 220 

Células 
Sanguíneas 

13C δ13C = -20,66 + 0,080(-0,0252*t) 0,079 - - 

15N δ15N = 6,48 - 1,720(-0,0224*t) 0,760 30,9 154 

Tabela 4. Fatores de discriminação calculados para a espécie P. expansa antes da troca da dieta (dia 
0) e ao final do experimento (dia 185).  

Dia  Plasma  Células Sanguíneas  

   ∆13C (‰)  ∆15N (‰)  ∆13C (‰)  ∆15N (‰)  

0  0,17  3,87  0,42 2,32  

185  1,98  0,49  -  -2,23  
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experimento foi finalizado.  Para o nitrogênio o cenário é um pouco diferente. A média 

inicial do δ15N é 7,09‰, e ao final do experimento essa média atinge 8,85‰, obtendo-

se uma diferença de 1,74‰, com o coeficiente de determinação exibindo um bom 

ajuste. 

Nas células sanguíneas, as médias das composições isotópicas foram muito 

semelhantes no início e no final do experimento. Em relação ao δ13C a média inicial 

foi -20,76‰, e ao final -21,21‰, resultando numa diferença de cerca de 0,45‰, com 

ajuste do coeficiente de determinação muito baixo. Para o nitrogênio, também houve 

pouca diferença entre os valores iniciais e finais da composição isotópica nas células 

sanguíneas. A média inicial da composição isotópica do nitrogênio nas células 

sanguíneas foi 6,21‰ e ao final do experimento a média foi de 6,66‰, resultando 

numa diferença de 0,45‰, semelhante ao carbono. Percebe-se que inicialmente os 

valores isotópicos do nitrogênio nas células sanguíneas, estavam mais elevados do 

que a ração comercial, e ao longo do experimento os valores isotópicos dos indivíduos 

seguem em direção à composição isotópica da ração preparada. 

 

 
Figura 5. Mudança nos valores de δ13C e δ15N no plasma e células sanguíneas, de cada indivíduo (n=10) 
da espécie Podocnemis unifilis, em função do tempo.  
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Na Tabela 4 é possível observar as equações exponenciais utilizadas para 

determinar a velocidade de troca do carbono e nitrogênio tecidual no plasma e nas 

células sanguíneas, a meia vida definida e o coeficiente de determinação (R2). Através 

dos coeficientes de determinação, foi possível identificar que o nitrogênio, tanto do 

plasma quanto das células sanguíneas, obteve um bom ajuste. O carbono de ambos 

os tecidos, não obteve ajuste satisfatório, portanto os valores de meia vida e turnover 

resultantes não foram colocados na tabela. Se calculados os valores da meia-vida 

(t1/2) e do tempo necessário para a troca dos átomos de carbono e nitrogênio no tecido 

(turnover), os valores seriam de 15,5 (meia vida) e 77 dias (turnover) para o δ13C no 

plasma, e 0,7 (meia vida) e 3 dias (turnover) nas células sanguíneas. Em comparação 

à espécie Podocnemis expansa percebe-se que ambos os valores apresentam 

intervalos de tempo mais curtos. 

 

Tabela 5. Equações exponenciais das composições isotópicas em função do tempo, do plasma e das 
células sanguíneas com seus respectivos coeficientes de determinação (R2), meia vida (t1/2) e 
turnover. 

Tecido Isótopo Equação turnover R2 t1/2 (dias) Turnover (dias) 

Plasma 

13C δ13C = -20,96 + 0,693(-0,0448*t) 0,174 - - 

15N δ15N = 8,96 - 1,826(-0,0183*t) 0,786 37,8 189 

Células 
Sanguíneas 

13C δ13C = -20,75 + 0,002(-1,029*t) 7x10-6 - - 

15N δ15N = 7,07 - 1,311(-0,0160*t) 0,386 43,2 216 

 

 

Na Tabela 5 encontram-se os valores dos fatores de discriminação, 

calculados antes da troca da ração e após a troca da dieta. Os valores calculados para 

o carbono no plasma e nas células sanguíneas seriam de 2,91‰ e 3,12‰, 

respectivamente, porém não foram mostrados na tabela, devido ao baixo ajuste do 

R2. 
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4.3.  Phrynops geoffroanus 

A espécie P. geoffroanus apresentou um resultado semelhante à Podocnemis 

unifilis. Em relação ao plasma (Figura 4), não houve um ajuste significativo para o 

carbono. A média inicial do carbono no plasma foi de δ13C = -20,02‰, e na coleta final 

o valor foi de δ13C = -21,32‰, resultando numa diferença de cerca de 1,3‰. Os 

indivíduos aparecem mais dispersos durante as coletas, porém observa-se uma 

tendência dos valores isotópicos de carbono dos indivíduos, na mesma direção dos 

valores isotópicos da nova dieta oferecida. Para o nitrogênio, a diferença entre os 

valores isotópicos dos tecidos no início (7,02‰) e no final (8,23‰) do experimento, 

resultam num valor de ~1,20‰. No caso do nitrogênio no plasma, há um bom ajuste 

do coeficiente de determinação (R2). É possível identificar que a mudança isotópica 

está de acordo com o esperado, pois segue em direção ao enriquecimento de 

nitrogênio, assim como na composição isotópica da dieta preparada, ministrada após 

o início do experimento. 

Nas células sanguíneas, as médias das composições isotópicas também 

foram muito semelhantes no início e no final do experimento. Em relação ao δ13C a 

média inicial foi -19,99‰, e ao final -20,41‰, resultando numa diferença de 0,42‰. O 

ajuste realizado através do coeficiente de determinação (R2) obteve valor muito baixo. 

Através do gráfico é possível observar que os valores isotópicos do carbono nas 

células sanguíneas oscilaram, ora aumentando ora diminuindo ao longo do 

experimento. Para o nitrogênio, a diferença entre o valor inicial e o valor final da 

composição isotópica nas células sanguíneas foi de 6,15‰ e 6,48‰, respectivamente, 

resultando numa diferença de 0,33‰. Percebe-se que o valore isotópico do nitrogênio 

nas células sanguíneas, inicialmente era mais elevado do que o valor da ração 

Tabela 6. Fatores de discriminação e desvio padrão calculados para a espécie P. unifilis antes da 
troca da dieta (dia 0) e ao final do experimento (dia 185).  

Dia Plasma Células Sanguíneas 

 ∆13C (‰) ∆15N (‰) ∆13C (‰) ∆15N (‰) 

0 0,07  4,63  0,55  3,74  

185 - 0,26 - -1,63 
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comercial, e que ao final do experimento os valores já tendiam para a composição 

isotópica da nova ração preparada, pois se encontravam ainda mais elevados. 

 

 
Figura 6. Mudança nos valores de δ13C e δ15N no plasma e células sanguíneas, de cada indivíduo 
(n=10) da espécie Phrynops geoffroanus, em função do tempo. 

 

Na Tabela 6 é possível identificar um baixo coeficiente de determinação (R2) 

para o carbono, tanto no plasma quanto nas células sanguíneas, e devido ao baixo 

ajuste os valores não foram mostrados na tabela. Contudo, os valores da meia vida e 

do turnover, se calculados, resultariam em 14,5 dias e 72 dias, respectivamente, para 

o carbono no plasma; e 24,8 dias e 124 dias, respectivamente para o carbono nas 

células sanguíneas. No caso da espécie P. geoffroanus apenas o nitrogênio, tanto no 

plasma como nas células sanguíneas obtiveram bons ajustes (R2). 
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Tabela 7.  Equações exponenciais das composições isotópicas em função do tempo, do plasma e 
das células sanguíneas com seus respectivos coeficientes de determinação (R2), meia vida (t1/2) 
e turnover 

Tecido Isótopo Equação turnover R2 t1/2 (dias) Turnover (dias) 

Plasma 

13C δ13C = -20,59 + 0,491(-0,0478*t) 0,163 - - 

15N δ15N = 8,43 – 1,408(-0,0128*t) 0,559 54 270 

Células 
Sanguíneas 

13C δ13C = -20,21 + 0,246(-0,0279*t) 0,134 - - 

15N δ15N = 6,81 – 1,046(-0,0162*t) 0,354 42,9 214 

 

 

Os fatores de discriminação (Tabela 7) foram calculados a partir do turnover 

isotópico, presumindo-se que, mais de 97% do carbono e nitrogênio da antiga dieta, 

estivesse substituído pelo carbono e nitrogênio da nova dieta. Nota-se que os fatores 

de discriminação do carbono, não estão presentes na tabela, nem para o plasma e 

nem para as células sanguíneas, isto devido à falta de um bom ajuste da curva através 

do R2. Se calculados, os fatores de discriminação para o carbono seriam de 3,28‰ no 

plasma e 3,66‰ nas células sanguíneas, valores que diferem dos fatores de 

discriminação iniciais. 

 

Tabela 8. Fatores de discriminação e desvio padrão calculados para a espécie P. geoffroanus antes da 
troca da dieta (dia 0) e ao final do experimento (dia 185).  

Dia Plasma Células Sanguíneas 

  ∆13C (‰) ∆15N (‰) ∆13C (‰) ∆15N (‰) 

0 0,18 4,55 0,21 3,68  

185 - -0,28 - -1,89 

 

 

4.4.  Trachemys scripta 

A espécie T. scripta também segue a mesma tendência, apresentando 

melhores ajustes das curvas para o plasma (Figura 5). No início do experimento, antes 

que houvesse a troca das dietas, a composição isotópica do carbono-13 no plasma, 

apresentava o valor de -20,47‰ atingindo o valor de -22,51‰ no final do experimento. 
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A diferença de 2,04‰ indica a mudança gradual e de acordo com a composição 

isotópica da nova dieta utilizada. O nitrogênio no plasma possui valor isotópico de 

6,08‰ no início do experimento, e ao final do experimento esse valor sobe para 

7,96‰, resultando numa diferença de 1,88‰.  

Nas células sanguíneas (Figura 5) é possível observar que o δ13C não 

apresenta mudança significativa. A composição isotópica inicial do carbono nas 

células sanguíneas é -20,78‰, e ao final do experimento encontra-se valor da média 

semelhante, -20,85‰. Devido à pequena variação e pequena oscilação dos valores 

observadas através do gráfico, não é possível identificar uma mudança na 

composição isotópica do carbono nas células sanguíneas de acordo com a nova dieta. 

Já, no caso do nitrogênio, o valor isotópico nas células sanguíneas era inicialmente 

4,82‰, e ao final do experimento 6,08‰. Com uma diferença um pouco mais 

significativa (~1,2‰) em relação ao carbono, é possível identificar, através da curva 

exponencial, uma mudança gradual na composição isotópica do nitrogênio em direção 

à composição isotópica da nova dieta. 

 

 

Figura 7. Mudança nos valores de δ13C e δ15N no plasma e células sanguíneas, de cada indivíduo 
(n=10) da espécie Trachemys scripta, em função do tempo. 
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A tabela 8 mostra o baixo coeficiente de determinação (R2) para o carbono 

nas células sanguíneas, motivo pelo qual o valor calculado não se encontra na tabela. 

O valor resultante da meia vida e do turnover, seria de 7,9 e 39 dias, respectivamente, 

para o carbono nas células sanguíneas. Os demais ajustes realizados através do R2 

obtêm bons valores são mostrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 9. Equações exponenciais das composições isotópicas em função do tempo, do plasma e das 
células sanguíneas com seus respectivos coeficientes de determinação (R2), meia vida (t1/2) e turnover 

Tecido Isótopo Equação turnover R2 t1/2 (dias) Turnover (dias) 

Plasma 
13C δ13C = -22,31 + 1,638(-0,0174*t) 0,546 39,7 198 

15N δ15N = 7,95 - 1,750(-0,0530*t) 0,754 13,1 65 

Células 
Sanguíneas 

13C δ13C = -20,78 + 0,005(-0,0879*t) 0,002 - - 

15N δ15N = 5,90 -1,081(-0,0677*t) 0,376 10,2 51 

 

 

A partir da determinação do tempo de substituição dos elementos nos tecidos, 

foi calculado o fator de discriminação (Tabela 9) do carbono e do nitrogênio no plasma 

e nas células sanguíneas. O fator de discriminação calculado, para o carbono nas 

células sanguíneas, não é mostrado na tabela, devido ao baixo ajuste de curva 

encontrado. Se calculado, o fator de discriminação seria de 2,90‰, valor distinto do 

fator de discriminação inicial. 

 

Tabela 10. Fatores de discriminação e desvio padrão calculados para a espécie T. scripta antes da troca 
da dieta (dia 0) e ao final do experimento (dia 185). 

Dia Plasma Células Sanguíneas 

  ∆13C (‰) ∆15N (‰) ∆13C (‰) ∆15N (‰) 

0 0,27 3,61 0,58 2,35 

185 1,56 -0,76 - -2,80 
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4.5. Trachemys dorbigni 

A espécie T. dorbigni apresentou um bom ajuste de curva no plasma, tanto 

para o carbono quanto para o nitrogênio. Através da Figura 6, observa-se que a média 

dos valores da composição isotópica para o δ13C no início do experimento foi de -

20,78‰ e no final do experimento, a média foi de -22,45‰. A diferença de 1,67‰ 

denota a mudança na composição isotópica e através do gráfico é possível observar 

que mudança estava ocorrendo de forma gradual, em concordância com a 

composição isotópica da nova dieta.  Nota-se que há um bom ajuste do coeficiente de 

determinação, porém não se identifica um período de estabilidade da curva, o 

equilíbrio isotópico. Para o nitrogênio, a média dos valores isotópicos no início do 

experimento era de 6,3‰, atingindo ao final do experimento, o valor de 7,96‰. A 

diferença foi muito similar ao carbono, 1,66‰, porém no caso do nitrogênio, nota-se, 

através do gráfico, que a mudança ocorreu mais rapidamente.    

Para as células sanguíneas o cenário é diferente, no caso do carbono não é 

possível notar qualquer mudança através do gráfico. No início do experimento, a 

média dos valores da composição isotópica dos indivíduos, é -20,57‰ para o carbono, 

e no final do experimento o valor é -20,09‰. Mesmo com a diferença de 0,48‰ não é 

possível identificar se a composição isotópica do tecido vai em direção a nova 

composição isotópica da dieta. Ainda para o carbono nas células sanguíneas, o ajuste 

do coeficiente de determinação apresenta um valor muito baixo. 

Para o nitrogênio, também houve pouca diferença entre os valores iniciais e 

finais da composição isotópica nas células sanguíneas. A média inicial foi 4,86‰ e ao 

final do experimento foi 5,91‰, resultando numa diferença de 1,05‰. Percebe-se que 

os valores isotópicos iniciais das células sanguíneas, estavam mais enriquecidos do 

que a ração comercial, e que ao final do experimento a nova ração estava sendo 

incorporada nos tecidos, pois os valores seguiam em direção à composição isotópica 

relacionada a ração preparada 
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Figura 8. Mudança nos valores de δ13C e δ15N no plasma e células sanguíneas, de cada indivíduo 
(n=10) da espécie Trachemys dorbigni, em função do tempo. 

 

A Tabela 10 mostra o baixo coeficiente de determinação (R2) para o carbono 

nas células sanguíneas, por isso os valores de meia vida e turnover não são 

mostrados na tabela. Esses valores se calculados resultam em uma meia vida de 12,2 

dias e turnover de 61 dias. Observa-se que os ajustes são satisfatórios para o carbono 

e para o nitrogênio no plasma e nas células sanguíneas, apenas para o nitrogênio. 

 

Tabela 11. Equações exponenciais das composições isotópicas em função do tempo, do plasma e das 
células sanguíneas com seus respectivos coeficientes de determinação (R2), meia vida (t1/2) e turnover  

Tecido Isótopo Equação turnover R2 t1/2 (dias) Turnover (dias) 

Plasma 

13C δ13C = -22,86 + 2,255(-0,0106*t) 0,709 65,5 327 

15N δ15N = 8,00 - 1,649(-0,1185*t) 0,648 5,8 29 

Células 
Sanguíneas 

13C δ13C = -20,59 + 0,032(-0,0568*t) 0,004 - - 

15N δ15N = 5,91 - 1,034(-0,0564*t) 0,347 12,3 61 
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Os fatores de discriminação (Tabela 11) foram calculados para o carbono e 

nitrogênio no plasma. Nas células sanguíneas, o fator de discriminação calculado para 

o carbono não foi colocado na tabela, devido ao baixo ajuste de curva encontrado. Se 

calculado, o valor do fator de discriminação para o carbono nas células sanguíneas 

seria de 3,28‰, valor que difere do inicial. 

 

 

Tabela 12. Fatores de discriminação e desvio padrão calculados para a espécie T. scripta antes da troca 
da dieta (dia 0) e ao final do experimento (dia 185).   

Dia Plasma Células Sanguíneas 

  ∆13C (‰) ∆15N (‰) ∆13C (‰) ∆15N (‰) 

0 0,58 3,83 0,37 2,39 

185 1,01 -0,71 - -2,79 
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5. DISCUSSÃO 

A necessidade de mais estudos relacionados à determinação de fatores de 

discriminação isotópico para diferentes espécies animais, é abordada por inúmeros 

pesquisadores (GANNES & O´BRIEN, 1997; MARTÍNEZ del RIO et al., 2009; CAUT 

et al., 2009; BOND & DIAMOND, 2011; PHILIPS et al., 2014).  Os estudos isotópicos 

são mais frequentes nos grupos dos mamíferos e das aves do que no grupo dos 

répteis. Neste grupo, o número de estudos vem aumentando, porém se concentram 

mais em lagartos, cobras e tartarugas marinhas (WARNE et al., 2010; LATTANZIO & 

MILES, 2016). Para as tartarugas de água doce, as informações em relação ao fator 

de discriminação e turnover isotópico ainda são escassas (SEMINOFF et al., 2007). 

Os estudos para a determinação do fator de discriminação devem ser 

realizados em cativeiro e com dieta controlada. Em alguns casos, a implementação 

desse tipo de experimento pode apresentar dificuldades, que levam os pesquisadores 

a utilizarem valores que não são adequados à espécie de interesse (CAUT et al. 2008, 

BULTE & BLOUIN-DEMERS, 2008). Como o fator de discriminação está ligado à taxa 

metabólica, massa e dieta, é interessante que sejam utilizados fatores de 

discriminação de táxons semelhantes para correlação e reconstrução de dietas na 

natureza (CAUT et al. 2008).  No presente estudo pretendeu-se encontrar os tempos 

de turnover e os valores dos fatores de discriminação isotópico para as cinco espécies 

de quelônios: a tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), o tracajá (Podocnemis 

unifilis), o cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus), a tartaruga-de-orelha-

vermelha (Trachemys scripta), o tigre-d’água (Trachemys dorbigni). Contudo devido a 

relação das taxas de assimilação com a massa corporal dos animais, os resultados 

encontrados no estudo irão contribuir para o aumento de informação acerca dos 

fatores de discriminação e turnover de espécies de quelônios ou répteis com 

tamanhos similares (CARLETON & MARTINÉZ del RIO, 2005). 

Os animais utilizados neste estudo eram alimentados com ração comercial 

desde a entrada no jacarezário. As rações comerciais que são compostas por 

ingredientes semelhantes, geralmente à base de soja e milho, possuem valores 

isotópicos semelhantes. A vantagem de uma alimentação em cativeiro, é que a ração 

comercial dada aos animais não possui grande variação isotópica. Com isso, os 

valores dos fatores de discriminação puderam ser calculados antes e depois do 

experimento, possibilitando uma comparação.    
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Em experimentos realizados para a determinação de fatores de discriminação 

espera-se que a partir da troca de dietas isotopicamente distintas, os valores de δ13C 

e δ15N, gradualmente atinjam os valores isotópicos da nova dieta com uma diferença, 

que será o fator de discriminação. Neste sentido, sabe-se que na maioria das vezes o 

δ13C tende a ser cerca de 1‰ mais enriquecido que a dieta e o δ15N cerca de 3,5‰ 

mais enriquecido que a dieta (DENIRO & EPSTEIN, 1978, 1981). Diversos estudos 

realizados com o sangue, sugerem que as proteínas contidas no plasma possuem 

altas taxas de incorporação isotópica, portanto revela a dieta ingerida pelo animal em 

curto período (NEWSOME et al. 2007). As células sanguíneas compostas pelos 

eritrócitos, leucócitos e os trombócitos, possuem um tempo de vida maior no 

organismo e uma taxa de incorporação mais lenta, por isso demandam um tempo 

maior para a troca de elementos, e revelam a dieta ingerida num período maior 

(TIESZEN et al. 1983; PIRES et al., 2006). A taxa de incorporação dos isótopos 

estáveis nos tecidos pode variar em diferentes organismos devido a influência da taxa 

de catabolismo, do crescimento e massa corpórea (WOLF et al, 2009).  Além disso, 

como a temperatura está ligada aos processos metabólicos também atua nas taxas 

de incorporação isotópica, influenciando de maneiras diferentes animais endotérmicos 

e ectotérmicos. 

Nas espécies de quelônios analisadas foram observadas duas situações 

distintas para o carbono no plasma. A primeira delas foram as curvas com bons 

ajustes em que há estimativa de um equilíbrio isotópico, porém os valores isotópicos 

alcançados não são semelhantes aos da nova dieta oferecida aos a nimais. Isso fica 

claro quando os gráficos das espécies Podocnemis expansa, Trachemys scripta e 

Trachemys dorbigni são observados. É possível identificar uma mudança na 

composição isotópica do carbono, partindo de ~-20‰ nos indivíduos, e gradualmente 

atingindo uma assíntota, em que se presume uma situação de equilíbrio. Este 

equilíbrio se daria através da troca total dos elementos proteicos do plasma, com a 

degradação dos componentes advindos da dieta antiga, e a síntese de outros 

componentes, advindos da nova dieta (TIESZEN et al, 1983; WOLF et al., 2009). 

Mesmo identificando a mudança na composição isotópica do carbono no plasma, 

percebe-se que esta ocorreu de forma bem lenta, e, como os valores do δ13C no 

plasma não atingiram o valor de δ13C da nova dieta, observa-se que a composição 

isotópica da dieta antiga ainda é refletida pelo tecido (REICH et al., 2008).  
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Nas espécies Podocnemis expansa, Trachemys scripta e Trachemys dorbigni 

os valores dos fatores de discriminação calculados anteriormente à troca da dieta 

foram: 0,17‰, 0,27‰ e 0,58‰, respectivamente. Nota-se que estes valores são 

próximos a zero e estão de acordo com aqueles postulados por DeNiro & Epstein 

(1978), que sugerem um fator de discriminação para o carbono em torno de 0 a 1‰. 

Valores próximos a zero também foram encontrados nos quelônios Chelonya mydas 

(0,24‰ para adultos e -0,12‰ para juvenis), Caretta caretta (-0,38‰) e Dermochelys 

coriácea (-0,6‰) (SEMINOF et al., 2006, 2009; REICH et al., 2008; VANDER ZANDEN 

et al., 2012). Outros répteis que também apresentaram valores próximos a zero foram 

o jacaré americano Alligator mississippiensis, (-0,04‰), e os lagartos Sceloporus 

undulatus (-0,5‰) e Crotaphytus collaris (0,2‰) (WARNE et al., 2010; ROSENBLATT & 

HEITHAUS, 2012). Após a troca da dieta os valores dos fatores de discriminação 

encontrados para as espécies Podocnemis expansa, Trachemys scripta e Trachemys 

dorbigni são mais altos: 1,98‰, 1,56‰ e 1,01‰ respectivamente.  A espécie T. 

dorbigni continuou apresentado valor mais próximo ao postulado, e as três espécies 

apresentaram valores similares às juvenis de Chelonya mydas (1,2‰) (VANDER 

ZANDEN et al., 2012). 

Os valores encontrados através do ajuste da curva mostram que ocorreram 

mudanças na composição do tecido analisado, contudo, nota-se que as curvas não 

chegam aos valores isotópicos da ração preparada. Por isso, mesmo com ajuste de 

curva acima de R2 = 0,5, o tecido ainda refletia os valores isotópicos da ração antiga, 

demosntrando a existência de uma memória isotópica, ou seja, neste tecido ainda não 

havia ocorrido a troca total dos componentes dos tecidos advindos através da dieta 

nova (MARTINELLI et al, 2009). Além desse fator, as rotas metabólicas e outros 

fatores que atuam sobre os processos de assimilação de nutrientes também podem 

ter influenciado as mudanças isotópicas (WOLF et al., 2009). As rotas metabólicas 

estão ligadas ao destino dos nutrientes durante os processos digestivos. Os alimentos 

são compostos por nutrientes que contém diferentes isótopos em sua constituição. Ao 

serem ingeridos, esses elementos têm destinos diferentes através dos tecidos e seus 

compartimentos, por isso a composição isotópica de um determinado tecido pode ser 

reflexo não da dieta como um todo, mas sim de um determinado elemento direcionado 

a um tecido (TIESZEN et al, 1983; GANNES et al., 1997). Fatores relacionados ao 

metabolismo também podem ter contribuído para o longo tempo de turnover isotópico, 

uma vez que, o trato digestivo das tartarugas, apesar de mais curto em relação aos 
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mamíferos, apresenta um tempo de digestão longo; por exemplo, esse tempo pode 

chegar a 29 dias para P. expansa (LOPES, 2006).  A digestão ainda é influenciada 

pela temperatura e durante o período do experimento nos meses de maio a julho, 

ocorreram temperaturas muito baixas que podem ter interferido tanto na necessidade 

de alimentação dos quelônios, como também no seu metabolismo, retardando os 

processos digestivos e a incorporação de proteínas no sangue (LOPES, 2006). 

Segundo Jacobson (2007) em temperaturas abaixo de 7°C a digestão dos répteis é 

muito prejudicada, ou inexistente.  

Ao analisar os resultados obtidos para as espécies Podocnemis unifilis e 

Phrynops geoffroanus nota-se que não foi possível calcular o tempo de substituição 

do carbono no plasma. Há uma pequena mudança nas composições isotópicas do 

plasma do início para o final do experimento, porém o coeficiente de determinação 

resulta num valor de ajuste abaixo de R2 = 0,2. Neste sentido, é possível afirmar que 

o δ13C da dieta nova, não estava sendo incorporado ao plasma. Para este tipo de 

tecido era esperado uma taxa de incorporação isotópica mais rápida do que nas 

células sanguíneas (REICH et al., 2008), pois o plasma consiste numa solução de 

água, sais minerais e proteínas, sem nenhuma estrutura mais complexa que pudesse 

retardar o tempo de síntese e degradação destes compostos. Contudo durante os 185 

dias de experimento não foi possível encontrar mudanças significativas. Alguns 

fatores podem ter contribuído para a pouca mudança na curva de incorporação do 

δ13C nos tecidos das tartarugas, como por exemplo, a dominância na baia. Os animais 

dividiam a mesma baia, e não foi mensurada a predominância interespecífica ou 

intraespecífica no momento da alimentação. Com a dominância de uma espécie ou 

um indivíduo em relação ao outro, há restrição de alimento para aquele que foi 

desfavorecido, isso pode afetar diretamente a incorporação da nova dieta nos tecidos. 

Os ajustes encontrados para o nitrogênio no plasma obtiveram melhores 

valores para todas as espécies, acima de R2 = 0,5. Ao analisar o tempo de turnover 

verifica-se que para a espécie P. expansa o tempo necessário para que houvesse 

mais de 97% da troca dos elementos da dieta antiga pela nova seria de 220 dias, e 

para a espécie P. unifilis aproximadamente 190 dias. Seminoff et al (2007) 

encontraram o turnover para a espécie T. scripta em 142 dias, e para juvenis da 

espécie C. caretta, Reich et al. (2008) encontraram um tempo de substituição dos 

elementos no tecido em ~175 dias. O tempo estabelecido para as espécies 

amazônicas foi levemente maior, porém os indivíduos já eram adultos, apresentando 
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massas geralmente superiores à espécie T. scripta. Os valores dos fatores de 

discriminação para as espécies P. expansa e P. unifilis, foram positivos, 0,49‰ e 

0,26‰ respectivamente. Se comparado com o fator de discriminação anterior, o novo 

valor encontrado após a troca da dieta é mais baixo, e percebe-se que os fatores 

encontrados anteriormente (P. expansa ∆15N = 3,87‰ e P. unifilis ∆15N = 4,63‰), são 

mais próximos àqueles postulados por DeNiro & Epstein (1981) que propõe um 

enriquecimento de nitrogênio em ~3,5‰. Contudo, nota-se que para a espécie P. 

unifilis o antigo valor do fator de discriminação é alto. Caso também observado para a 

espécie P. geoffroanus que exibe fator de discriminação incial de 4,55‰. Isso indica 

uma possível deficiência de nitrogênio nos animais antes do início do experimento. 

Nesta condição, pode ocorrer um enriquecimento do 15N nos tecidos animais, pois a 

proteína utilizada para a sua formação e manutenção vem do próprio tecido do animal 

(WATERLOW 1968; GANNES et al, 1997).  

Reich et al. (2008) também encontraram valores de ∆13C baixos (0,3‰) para 

tartarugas recém eclodidas. Sabe-se que a incorporação dos isótopos estáveis nos 

tecidos está ligada tanto à taxa metabólica, como também à taxa de incorporação das 

proteínas (Martinéz del Rio, 2009). Para os quelônios essa incorporação depende da 

quantidade de proteína oferecida e das reações metabólicas muitas vezes 

relacionadas à temperatura, pois são animais ectotérmicos (CARLETON & 

MARTINÉZ del RIO, 2005; ARAÚJO et al., 2013). A razão dos novos valores dos 

fatores de discriminação encontrados a partir da troca da dieta serem inferiores ao 

calculados inicialmente, podem estar relacionadas à taxa de incorporação de 

nitrogênio nos tecidos, levando-se em consideração a composição isotópica de cada 

aminoácido direcionado para diferentes tecidos (REICH et al., 2008).  

O tempo estimado para o turnover em P. geoffroanus, T. scripta e T. dorbigni 

foram de 270, 65 e 29 dias, respectivamente. Segundo Seminoff et al. (2007) o 

turnover do nitrogênio no plasma foi de ~180 dias para a espécie T. scripta, valor 

inferior à espécie P. geoffroanus, e superior à T. scripta e T. dorbigni.  Para essas 

duas espécies, o tempo para a troca total dos isótopos de nitrogênio foi baixo, se 

comparado a outras espécies de quelônios ou répteis, como por exemplo, mais de 

100 dias para juvenis de Caretta Caretta, ou mais de 300 dias para o Alligator 

mississippiensis (REICH et al. 2008; ROSENBLATT & HEITHAUS, 2012).  

Para essas espécies, os fatores de discriminação calculados foram negativos, 

ou seja, o valor isotópico dos tecidos não alcançou o valor isotópico da ração. 
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Segundo DeNiro e Epstain (1981) os valores dos fatores de discriminação do 

nitrogênio geralmente apresentam ~3,5‰ mais enriquecidos que a dieta. Através da 

literatura, é possível encontrar valores dos fatores de discriminação para o nitrogênio 

no plasma entre 1,50 a 4,17‰ em quelônios (REICH et al., 2008; SEMINOFF et al., 

2006, 2007, 2009; VANDER ZANDEN et al., 2012). Os baixos fatores de discriminação 

encontrados podem ter sido influenciados por processos metabólicos relacionados à 

incorporação de proteínas nos diferentes compartimentos do tecido e à eficiência no 

uso do nitrogênio pelos indivíduos (SEMINOFF et al, 2009). 

Nas células sanguíneas todas as espécies seguiram um padrão semelhante. 

Nenhuma delas apresentou mudança na composição isotópica do carbono (p>0,05), 

e provavelmente o que era assimilado através da dieta, não foi detectado nas células 

sanguíneas. Isto pode estar relacionado à rota metabólica dos compostos da dieta no 

organismo (WOLF et al., 2009). Quando um organismo ingere um alimento, os 

constituintes (proteínas, aminoácidos) podem ser alocados em diferentes tecidos, ou 

diferentes compartimentos dentro dos tecidos (SCHWARTZ, 1991). Geralmente o 

turnover nas células sanguíneas ocorre num tempo mais longo que no plasma 

(HOBSON & CLARK, 1993). Os mamíferos possuem hemácias anucleadas, estas 

possuem um tempo de vida menor e não realizam processos mitóticos para divisão, 

já as aves, anfíbios e répteis possuem hemácias nucleadas garantindo um tempo de 

vida maior para essas células e a capacidade de se dividir (ROSENBLATT & HEITHAUS, 

2012). Estudos realizados na espécie de tartaruga Terrapene carolina carolina 

mostraram que o tempo de vida das hemácias foi superior a 11 meses (ALTLAND & 

BRACE, 1962).  

O comportamento encontrado nas células sanguíneas quanto ao nitrogênio 

foi diferente. Para a espécie P. expansa, o R2 do ajuste da curva foi 0,76, porém é 

possível identificar que houve pouca variação dos valores isotópicos no tecido do 

início para o final do experimento; mesmo assim nota-se a tendência da curva para o 

mesmo sentido da composição isotópica da nova dieta. Estudos que determinaram o 

fator de discriminação do nitrogênio nas células sanguíneas de quelônios obtiveram 

valores semelhantes aos fatores de discriminação encontrados no início do 

experimento, quando os animais ainda estavam se alimentando da ração comercial. 

Vander Zanden et al. (2012) encontrou fatores de discriminação para adultos da 

espécie de tartaruga marinha Chelonya mydas em torno de 2,48‰, valor que se 

assemelha ao encontrado antes da troca da dieta, para 3 das espécies estudadas: P. 
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expansa (2,32‰), T. scripta (2,35‰) e T. dorbigni (2,39‰). Para as espécies P. unifilis 

e P. geoffroanus os valores encontrados antes da troca da dieta foram mais elevados, 

3,74‰ e 3,68‰, respectivamente, semelhantes ao postulado por DeNiro & Epstein 

(1981). Contudo após o final do experimento encontrou-se valor negativo do fator de 

discriminação para todas as espécies, indicando que a antiga dieta ainda está sendo 

refletida no tecido.   

Valores dos fatores de discriminação encontrados na literatura variam desde 

0,16 a 2,48‰ em algumas espécies de quelônios (REICH et al., 2008; SEMINOFF et 

al., 2006, 2007, 2009; VANDER ZANDEN et al., 2012). Valores negativos para o fator 

de discriminação do nitrogênio nas células sanguíneas (-0,25‰) foram encontrados 

em tartarugas marinhas recém eclodidas que tiveram a dieta acompanhada durante a 

fase de crescimento intenso (VANDER ZANDEN et al., 2012).  

Os fatores as rotas metabólicas e o fato das hemácias possuírem núcleo nos 

répteis, podem ter influenciado o turnover do 15N nos quelônios. Embora a curva 

ajustada tenha permitido o cálculo da assíntota, gerando um tempo estimado para o 

tunover isotópico do nitrogênio nas células sanguíneas, este tempo foi menor daquele 

estabelecido para o plasma em três das espécies estudadas. O tempo de turnover 

das células sanguíneas geralmente é mais longo do que no plasma, e espera-se 

encontrar o mesmo padrão em quelônios já que possuem hemácias nucleadas, por 

isso considera-se a possibilidade de dois compartimentos, sendo que um deles ainda 

reflete a composição isotópica da antiga dieta. 

Estudos realizados com quelônios observaram que o turnover para estes 

animais ectotérmicos demandam um período de seis meses ou mais para que sejam 

detectadas as mudanças isotópicas (SEMINOFF et al. 2007). Em outros répteis como 

no Alligator mississippiensis, o turnover estimado apresentou mais de mil dias, 

indicando que os répteis possuem taxas de turnover mais lentas se comparados aos 

animais endotérmicos (VANDER ZANDEN et al., 2012; ROSENBLATT & HEITHAUS, 

2012).  

Realizou-se uma estimativa para ter uma ideia da fração do tecido em que 

houve a incorporação isotópica, assumindo que ao final do experimento fossem 

encontrados fatores de discriminaçao similares àqueles encontrados do inicio do 

experimento. Percebeu-se que a troca isotópica no plasma, em relação ao carbono 

variou entre 14 a 57%, e em relação ao nitrogênio a variação foi de 22 à 45%. Nas 

células sanguíneas essa variação foi de 10 a 27%. Isto indica que a incorporação dos 
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isótopos no tecido não ocorreu de forma homogênia, pois os tecidos também não são 

homogênios. Mesmo encontrando situações de equilíbrio, como no caso da T. scripta 

para o nitrogênio no plasma e nas células sanguineas, ainda restam compartimentos 

do tecido a realizarem a troca dos elementos. A espécie P. geoffroanus se destacou 

pois apresentou as menores porcentagens de tecido demostrando assimilação dos 

isotopos. Em quelônios o consumo de oxigênio é baixo e isso revela uma baixa taxa 

metabólica. Estudo realizado com as espécies Podocnemis unifilis e Phrynops 

geoffroanus revelaram um baixo consumo de oxigênio tanto em situações normais, 

quanto em situações de hipóxia ou em situações de elevada concentração de CO2 no 

sangue (Cordero et al, 2016). 

O baixo metabolismo dos animais combinados à longa vida das hemácias e 

outros fatores metabólicos, estão ligados ao tempo elevado do turnover isotópico 

encontrado no estudo, tanto no plasma quanto nas células sanguíneas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da determinação do turnover e fator de discriminação isotópico, do 

carbono no plasma foram observadas duas situações: 1) curvas com bons ajustes 

calculados que obtém a estimativa do tempo para que ocorra um equilíbrio isotópico, 

porém não alcançam o valor isotópico da ração preparada; 2) curvas que obtiveram 

ajustes baixos em que não foi possível estimar o turnover e o fator de discriminação. 

No primeiro caso é possível notar que as curvas referentes ao plasma exibem 

uma tendência no sentido da composição isotópica da nova dieta oferecida. O fato de 

não terem alcançado a composição isotópica da dieta preparada, mostra que a 

incorporação isotópica ainda não havia ocorrido em sua totalidade. No segundo caso 

observa-se pouca mudança isotópica e uma grande dispersão entre os indivíduos em 

diferentes datas de coleta. 

Todas as curvas obtiveram bons ajustes para o nitrogênio no plasma. 

Observa-se duas situações distintas: estimativas de turnover com mais de 150 dias e 

fatores de discriminação baixos, porém positivos; 2) estimativa de turnover com mais 

de 200 dias em que os valores isotópicos do tecido não atingem os valores isotópicos 

da dieta. 

Nas células sanguíneas não foi possível estimar o turnover para o isótopo de 

carbono. Observou-se pouca mudança em relação a composição isotópica dos 

tecidos ao longo do experimento e não foi possível determinar um novo fator de 

discriminação. Supõe-se que carbono proveniente da nova dieta não estava sendo 

incorporado nas células sanguíneas devido ao efeito da memoria isotópica. O tecido 

ainda apresentava composições isotópicas da dieta antiga. 

Para o nitrogênio nas células sanguíneas foram encontradas curvas que 

tendem ao valor isotópico da nova dieta dentro do período experimental de 185 dias, 

porém não alcançam o seu valor. 

Desse modo, através dos resultados encontrados é interessante levar em 

consideração que os tecidos não são homogêneos, mas constituídos de componentes 

ou compartimentos distintos e que a incorporação de elementos ou compostos 

adivindos da dieta também não será homogênia. Com isso, muitas vezes os 

resultados obtidos para o tempo de turnover através das equações matemáticas, 

refletia o que ocorria em um compartimento do tecido, e não no tecido como um todo.  
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Os dados obtidos corroboram com os pressupostos de que para os animais 

ectotérmicos como os répteis, as taxas de incorporação do carbono e do nitrogênio 

são mais lentas, em relação aos animais endotérmicos (MURRAY & WOLF, 2012; 

ROSENBLATT & HEITHAUS, 2013).  
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