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 RESUMO 
 

Os epibiontes são comuns a todas as espécies de tartarugas marinhas 
existentes no mundo, sendo a presença destes organismos um potencial indicador da 
saúde dos seus hospedeiros. No caso das tartarugas-verdes (Chelonia mydas) juvenis 
por habitarem prioritariamente áreas costeiras, estão expostas a múltiplos impactos 
de origem humana e a consequente debilitação de sua condição de saúde. Assim, o 
presente estudo avaliou a eficiência do uso de epibiontes como uma ferramenta para 
entender a saúde de tartarugas-verde a partir da investigação quanto a relação entre 
a saúde de tartarugas-verdes, a carga de epibiontes encontrada nos animais, o escore 
corporal dos indivíduos, a presença de patologias e as evidências de interações 
humanas, como a presença de petrechos de pesca, fragmentos plásticos ou sinais de 
colisões com embarcações. A carga de epibiontes foi mensurada a partir da 
porcentagem de cobertura da carapaça da tartaruga por organismos sésseis 
incrustados. Foram analisadas 122 tartarugas-verdes juvenis, entre os anos de 2017 
e 2018, encontradas encalhadas na costa do Estado do Paraná, Brasil. Os resultados 
indicaram que a grande maioria das tartarugas-verde da amostra tem cobertura de 
epibiontes menor do que 24% (n=110, desvio padrão = 23,09). A árvore de inferência 
condicional mostrou que as variáveis referentes às evidências de interação com a 
pesca, o índice de saúde e o escore corporal dos indivíduos são determinantes para 
explicar a cobertura de epibiontes. Animais com pior escore corporal apresentaram, 
em sua maioria, carga pesada de epibiontes na carapaça. Dos animais que possuíam 
evidências de interação com a pesca, o índice de saúde é o melhor indicador da carga 
de epibiontes. Indivíduos mais saudáveis, porém, com interações antrópicas, 
apresentaram menores taxas de epibiontes. Pudemos obter 30,3% de taxa de 
precisão preditiva no modelo de árvore de inferência condicional gerado. A análise 
ainda é restrita em número de indivíduos, no entanto destaca a relevância da relação 
entre a cobertura de epibiontes e a saúde das tartarugas marinhas e suporta um 
esforço nesta linha em futuras pesquisas, nossos resultados indicam que a quantidade 
de epibiontes presentes na carapaça de tartarugas-verde é um importante indicador 
para acessar o estado de saúde dos indivíduos e pode auxiliar na determinação de 
um prognóstico para os animais debilitado.   
 
Palavras-chave: fauna incrustante, tartarugas marinhas, saúde, Chelonia mydas, 
árvore de inferência condicional, Atlântico Sul-Ocidental. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Epibionts are common to all species of sea turtles in the world, and the 
presence of these organisms is a potential indicator about the hosts’ health. To the 
juvenile green turtles (Chelonia mydas), as they primarily inhabit coastal areas, they 
are exposed to multiple human impacts and the consequent weakening of their health 
condition. Thus, the present study evaluated the efficiency of the use of epibionts as a 
tool to understand the health of green turtles from the investigation of the relationship 
between the health of green turtles, the load of epibionts found in animals, the body 
score of the animals. individuals, the presence of pathologies and evidence of human 
interactions, such as the presence of fishing gear, plastic fragments or signs of 
collisions with vessels. The epibiont load was measured from the percentage epibiont 
coverage. About of 122 juvenile green turtles were analyzed between 2017 and 2018, 
found stranded in the coast of Paraná State, Brazil. The results indicated that the vast 
majority of the green turtles in the sample have epibiont coverage less than 24% 
(n=110, standard deviation = 23.09). The conditional inference tree showed that the 
variables related to evidence of interaction with fishing, the health index and the 
individuals' body score are determinant to explain the epibiont coverage. Animals with 
the worst body score showed, for the most part, a heavy load of epibionts on the 
carapace. Of the animals that had fishing interactions evidences, the health index was 
the best indicator of the epibiont load. Healthier individuals, but with anthropogenic 
interactions, had lower epibionts coverage. We were able to obtain a 30.3% predictive 
accuracy rate in the generated conditional inference tree model. The analysis is still 
restricted in number of individuals, however it highlights the relevance of the 
relationship between epibiont coverage and the health of sea turtles and supports an 
effort in this line in future research, our results indicate that the Green turtles epibionts 
coverage are an important indicator to assess the health status of individuals and can 
help determine a prognosis to unhealthy animals. 

 
Keywords: epibionts, sea turtles, health, Chelonia mydas, conditional inference tree, 
South-Western Atlantic. 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 16 

2 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 22 

2.1 ÁREA DE ESTUDO ............................................................................................. 22 

2.2 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 23 

2.2.1 Índice de saúde ................................................................................................ 24 

2.2.2 Área da carapaça e cobertura de epibiontes .................................................... 25 

2.3 VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO 

AUMENTO DA AGREGAÇÃO DE EPIBIONTES. ..................................................... 27 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS ................................................................................ 27 

3 RESULTADOS ....................................................................................................... 29 

3.1 RESULTADOS GERAIS E DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA .................. 29 

3.2 RESULTADO ANALÍTICO MULTIFATORIAL ..................................................... 31 

4 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 34 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 38 

 

 

 

 



16 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A epibiose é o tipo de simbiose mais observada no ambiente marinho. Esta 

relação pode ser classificada como mutualismo ou comensalismo, conforme a 

avaliação da interação intraespecífica entre o epibionte e o animal basibionte. Esta 

forma de vida séssil é comum especialmente em ambientes bentônicos, onde a 

colonização em superfícies de diferentes substratos acontece constantemente 

(FRICK; PFALLER. 2013), podendo ser regulada pela química do hospedeiro, pela 

temperatura ambiente, salinidade da água, ou pelas correntes oceânicas (PASCUAL 

et al., 2007; DA GAMA et al., 2009; HARDER, 2009; FRICK; PFALLER. 2013). A 

grande diversidade de organismos epibiontes se dá pela quantidade de espécies que 

assumem a vida séssil por pelo menos um estágio de vida dentro de seus ciclos de 

vida (FRICK; PFALLER. 2013), sendo estes organismos, em sua maioria, generalistas 

na escolha de substratos (TOWNSEND; BEGON, 2009).  

Existem pontos positivos e negativos para os epibiontes, como consequência 

dessa associação. Como prós, têm-se a diminuição da predação e a diminuição da 

competição intraespecífica, o aumento de área de forrageamento, a exposição às 

correntes favoráveis, com maior suporte nutricional para os epibiontes filtradores, a 

maior disponibilidade de luz e oxigênio para os fotossintetizantes e o aumento da 

dispersão de espécies bentônicas sésseis (SCHÄRER, 2003; SCHÄRER; EPLER, 

2007; PFALLER, 2008). Por outro lado, algumas ações do hospedeiro podem interferir 

negativamente na vida de um epibionte, como por exemplo, o ressecamento 

enfrentado por esses organismos, quando fixados à carapaça de tartarugas marinhas  

em atividade reprodutiva, passando horas fora d’água durante o processo de desova, 

que culmina na  descamação e perda de placas epidérmicas da carapaça (PFALLER, 

2008), e a variação das propriedades químicas e/ou físicas do ambiente marinho, 

como a salinidade, temperatura e pressão, causada pelos mergulhos ou migrações 

do basibionte (FRICK;PFALLER. 2013), que pode gerar um estresse metabólico nos 

epibiontes, os levando a morte. 

Além disso, a relação entre epibiontes e animais marinhos, que realizam 

grandes migrações, pode resultar em consequências indesejáveis para o ambiente, 

como por exemplo, a inserção incidental de espécies exóticas em áreas em que estas 

não ocorrem naturalmente, tal como o caso da espécie de caracol marinho predador, 
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Rapana venosa, que vem sendo observado em associação com tartarugas marinhas 

no Atlântico Sul Ocidental (LEZAMA et al., 2013). 

Estudos sobre a relação entre epibiontes e espécies-chave da megafauna 

marinha, como baleias (BOSSELAERS et al., 2017), golfinhos (MORENO-COLOM et 

al., 2020), peixes-boi (SUAREZ-MORALES et al., 2010) e tartarugas marinhas 

(SCHÄRER, 2003), em sua maioria, trabalham com levantamentos taxonômicos e 

descrevem a diversidade encontrada sobre a epiderme desses hospedeiros, no 

entanto, pouco se sabe sobre os fatores que explicam esta relação.  

No caso da interação com as tartarugas marinhas, a carapaça desses animais 

pode se tornar um micro-habitat ideal para a incrustação, alimentação e dispersão de 

micro, meso e macrofauna (FRICK; PFALLER. 2013). Estudos acerca desta relação 

podem melhorar o entendimento da distribuição geográfica, preferências de habitat, 

indicadores biogeográficos, rotas migratórias, movimentos da fase de vida oceânica, 

comportamento, introdução de espécies exóticas e o fluxo de energia na cadeia trófica 

marinha (FRICK; PFALLER. 2013). 

Atualmente, além das algas, outros táxons (entre formas de vida sésseis e 

móveis) também foram descritos associados às sete espécies de tartarugas marinhas 

existentes no mundo (Annelida, Arthropoda, Bryozoa, Cnidaria, Chordata, 

Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Platelmintthe, Porifera, Sipuncula, Foraminifera 

(SCHÄRER, 2003), Gastrotricha, Kinorhyncha, Tardigrada (CORRÊA et al., 2014), 

Myzozoa, Cyanobacteria, Chlorophyta, Rhodophyta (FRICK et al., 1998) e, por fim, 

Ochrophyta, esta comum a todas as espécies de tartarugas marinhas (ROBINSON et 

al., 2016) (Figura 1), e dentre as espécies de epibiontes mais observadas estão 

Chelonibia testudinaria e Platylepas hexastylos, comumente notadas em massivas 

agregações associadas às tartarugas-verde (FLINT et al., 2010).  
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Figura 1. Táxons observados associados às sete espécies de tartarugas marinhas descritos em artigos 
científicos de 1976 a 2020 (n= 324). CC – Caretta caretta, CM – Chelonia mydas, LO – Lepidochelys 
olivacea, DC – Dermochelys coriacea, EI – Eretmochelys imbricata, LK – Lepidochelys kempii, ND – 
Natator depressus.  

 

Esta carga epibiôntica exacerbada pode ocasionar o aumento do peso 

corpóreo do hospedeiro, mudando sua estrutura hidrodinâmica e aumentando o custo 

energético metabólico (FRICK et al., 2000). Além disso, agregações excessivas de 

epibiontes pode predispor o favorecimento da interação com a atividade pesqueira, 

como o emalhe de tartarugas marinhas em petrechos de pesca ou outras estruturas 

artificiais devido o contato com a superfície incrustada, impedindo que emerjam para 

respirar (WAHL, 1996). Ainda, a associação também pode ocasionar uma potencial 

dispersão de doenças entre os hospedeiros, visto que, possíveis danos causados em 

tecidos moles com a fixação dos organismos epibiontes, podem aumentar a 

vulnerabilidade da tartaruga à patógenos, como no caso da fibropapilomatose, 

provocada por um alfa-herpesvírus (GREENBLATT et al., 2004; FRICK; PFALLER. 

2013; STACY et al., 2019). 

O excesso de epibiontes em tartarugas marinhas pode ser explicado por 

fatores extrínsecos (ambientais) e intrínsecos (fisiológico, patológico ou condição 

biológica do animal). Ao serem considerados ectotérmicos, por dependerem de uma 

fonte externa de calor para sua manutenção metabólica, as tartarugas marinhas 

podem sofrer hipotermia e diminuição da taxa de mobilidade com mudanças sazonais 

abruptas em eventos de frio intenso (SCHWARTZ., 1978), predispondo a incrustação 
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de larvas de epibiontes e a fixação de algas (DAY et al., 2010; FRICK; PFALLER. 

2013). Por isso, como fator extrínseco que predispõe a incrustação massiva de 

epibiontes em tartarugas marinhas tem-se a temperatura da água. Além disso, os 

estressores antrópicos como a interação com a pesca (mergulhos forçados por redes 

de arrasto ou amputações) e a ingestão de resíduos sólidos, e os estressores 

biológicos como a presença de parasitas, que podem fragilizar o metabolismo do 

animal e levá-lo a quadros de debilitação e patológicos (LUTZ et al., 2002; 

GREENBLATT et al., 2004; FERNÁNDEZ et al., 2015; VÉLEZ-RUBIO et al., 2017), 

também podem ser considerados fatores extrínsecos que podem predispor o aumento 

significativo de epibiontes em tartarugas marinhas.  

Acerca dos fatores intrínsecos que podem acarretar o aumento da carga 

epibiôntica, têm-se a brumação, um comportamento fisiológico de dormência de baixa 

mobilidade, similar à hibernação, observado em tartarugas-verde que habitam áreas 

temperadas do globo para se adaptar a mudanças drásticas da temperatura da água 

do mar (HARDING et al., 2011; VÉLEZ-RUBIO et al., 2017). Condições biológicas das 

tartarugas marinhas como a diferença dos habitats (oceânico/costeiro), as migrações 

e áreas de alimentação (costões rochosos/bancos de alga), também podem predispor 

o contato e associação com larvas de algumas espécies de epibiontes, como no caso 

de juvenis recém recrutados a zona costeira após o retorno do oceano aberto 

(LIMPUS; LIMPUS, 2003). Ademais, animais doentes que apresentam baixa 

mobilidade, também podem ser acometidos pelo acumulo de epibiontes 

(FERNÁNDEZ et al., 2015). 

Devido a estas diversas características da associação, a literatura apresenta 

a possibilidade de uso dos epibiontes como ferramenta indicadora da condição de 

saúde das tartarugas marinhas (NÁJERA-HILLMAN et al., 2012; BELL et al., 2019), 

visto à alta carga desses organismos em animais encontrados encalhados e 

debilitados (AFFRONTE; SCARAVELLI, 2001; DAY et al., 2010) e pela possível 

associação com doenças e/ou quadros de imunossupressão (DEEM et al., 2009; 

FLINT et al., 2009). A alta carga epibiôntica também foi descrita como um dos sinais 

da Síndrome da Tartaruga Debilitada (STD), além de magreza/caquexia, desidratação 

e anemia (SLOAN et al., 2014; FERNÁNDEZ et al., 2015). Assim, a presença intensa 

de epibiontes aparece constantemente na literatura cientifica como atrelada à má 

condição de saúde em tartarugas marinhas (FLINT et al., 2010; DE MELLO; 

ALVAREZ, 2020), todavia, grande quantidade de epibiontes também pode ser 
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encontrada em animais aparentemente saudáveis, como em fêmeas em fase de 

nidificação (NOLTE et al., 2020), ou animais em brumação (LEZAMA et al., 2013). De 

fato, a simples presença ou ausência isolada de epibiontes incrustados, portanto, não 

é suficiente para inferir a saúde do hospedeiro, ressaltando a importância desta 

associação ser avaliada de forma multifatorial (STAMPER et al., 2005). 

Em tartaruga-verde (Chelonia mydas), a presença de epibiontes é comumente 

observada em indivíduos juvenis que forrageiam na costa do Oceano Atlântico (DE 

LORETO; BONDIOLI, 2008), estas possuem distribuição cosmopolita, ocorrendo em 

regiões tropicais, subtropicais e temperadas dos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 

sendo a espécie de tartaruga marinha com hábitos mais costeiros (DE PÁDUA 

ALMEIDA et al., 2011; WALLACE et al., 2013).  E devido a esta ocorrência costeira, 

estão expostas às atividades antrópicas como as pescarias artesanais e industriais, 

visto que a zona costeira abriga grande parte do esforço de pesca artesanal do mundo 

(DE PÁDUA ALMEIDA et al., 2011; FRICK; PFALLER. 2013;  WALLACE et al., 2013) 

e sendo a pesca incidental majoritariamente responsável pela mortalidade de 

tartarugas marinhas (DOMICIANO et al., 2017). São animais migratórios, se 

deslocando entre áreas de alimentação e reprodução, com distâncias aproximadas de 

1500 km (GODLEY et al., 2003; CARMAN et al., 2012). Atingem a maturidade sexual 

após os 20 anos, quando possuem dieta com tendência herbívora, mas quando 

juvenis, deslocam entre áreas de alimentação, as quais agregam animais de 

diferentes origens genéticas, e apresentam dieta onívora (DE PÁDUA ALMEIDA et al., 

2011; BLOODGOOD et al., 2020).  

O litoral do Paraná, no sul do Brasil, é uma importante área de agregação e 

alimentação de juvenis de tartarugas-verde no sudoeste do oceano Atlântico (GAMA 

et al., 2016). Neste contexto, no presente estudo, nós investigamos as tartarugas-

verdes encalhadas na região com o objetivo de avaliar a relação entre a cobertura 

(carga) de epibiontes, as características biológicas das tartarugas e indicadores da 

condição de saúde e de potencial interação antrópica nos animais. Os fatores 

contemplados como explicativos para a relação avaliada foram: o escore corporal dos 

animais, possíveis estressores antrópicos (evidências de interação com a pesca, 

ingestão de resíduos sólidos, colisão com embarcações) e um índice de saúde dos 

animais (ferramenta utilizada para declarar o estado de saúde do animal amostrado, 

sendo discutidas e avaliadas suas limitações). Essas informações podem nos ajudar 

a uma melhor compreensão quanto a complexidade da relação de epibiontes e a 
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saúde das tartarugas marinhas, assim como quanto a influência de outros potenciais 

fatores. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS   
 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo contemplou a costa do estado do Paraná (25º 44’e 25º 97’S), 

sul do Brasil (Figura 2), o qual tem aproximadamente 126 km de extensão (ANGULO 

et al., 2016) e é reconhecido como importante área de alimentação e forrageio para 

juvenis da espécie Chelonia mydas (GAMA et al., 2016). Esta abrange um mosaico 

de ecossistemas costeiros como estuários, manguezais, praias arenosas e costões 

rochosos, além de abrigar Unidades de Conservação, tais como a Estação Ecológica 

da Ilha do Mel, o Parque Estadual da Ilha do Mel e o Parque Nacional Marinho das 

Ilhas dos Currais (NOERNBERG et al., 2006; ANGULO et al., 2016).  

A tartaruga-verde ocorre nesta região em sua fase juvenil, consumindo 

recursos disponíveis, como propágulos de mangue da espécie Avicennia chaueriana 

e alga (GUEBERT-BARTHOLO et al., 2011). Na região também são observadas 

diversas atividades antrópicas, como a pesca artesanal (LÓPEZ-BARRERA et al., 

2011), atividades portuárias (incluindo trafego de embarcações e dragagens), 

atividades turísticas (trânsito de embarcações pequenas), e expansão urbana, que 

contribuem com o despejo indevido de esgoto doméstico não tratado em corpos 

hídricos, assim como com a poluição química, sonora e alterações na dinâmica e 

qualidade do ambiente (LANA et al., 2001). Este conjunto de alterações e estressores 

podem causar a debilitação da condição de saúde das tartarugas (ex. altos níveis de 

contaminação química nas presas e na tartaruga marinha) ou mesmo levá-las a morte 
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de forma direta, como é o caso da captura acidental em atividades pesqueiras ou 

interações com atividades de dragagens (DOMICIANO et al., 2017). 

 

 
Figura 2 – Pontos de encalhe dos indivíduos juvenis de Chelonia mydas, utilizados neste estudo, 
coletados pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, PMP-BS entre 2017 e 2018. 
 
2.2 COLETA DE DADOS 

 

Foram revisados, entre os anos de 2017 e 2018, os dados biológicos, exames 

e fotografias de 179 indivíduos juvenis de tartarugas-verde encontradas encalhadas 

no litoral do Paraná, pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos/ 

PMP-BS1, informações as quais estão disponíveis publicamente no link: 

https://simba.petrobras.com.br/simba/web/. Para este estudo, foram considerados 

_______________  
 

1O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade 
desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades 
da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo 
Ibama. O projeto tem como objetivo avaliar possíveis impactos das atividades de produção e 
escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento 
das praias e atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos encontrados mortos. O PMP-
BS é realizado desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Laboratório 
de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC/UFPR) é responsável por 
monitorar e avaliar os encalhes no Trecho 6, abrangendo os municípios de Guaratuba, Matinhos, 
Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba (PR). 



24 
 
 

 

apenas indivíduos registrados como carcaças frescas ou em estado moderado de 

decomposição, que não passaram por tratamento médico. Estas carcaças foram 

necropsiadas e avaliadas quanto a causa de morte dos indivíduos, no entanto, só 

foram contemplados no presente estudo os indivíduos com diagnóstico das análises 

anatomopatológicas e que apresentavam um índice de saúde calculado.  

 

2.2.1 Índice de saúde 

 
O índice de saúde é uma das ferramentas propostas pelo grupo multidisciplinar 

que executa o PMP-BS (Figura 3), que integra características avaliadas na saúde dos 

animais. O valor atribuído de 5 (cinco) a 31 (trinta e um) é o resultado da multiplicação 

do peso (de 0 a 3) pelo valor (de 0 a 3) atribuídos a cada um dos seguintes fatores 

analisados nos animais: escore corporal, condição da carcaça, condições sistêmicas, 

lesões cutâneas (avaliação externa), condições sistêmicas (com base nos laudos 

histopatológicos), lesões organizadas, parasitose associada com lesão 

histopatológica, depleção linfoide e alterações da tireoide.  

 
Figura 3. O cálculo do Índice de Saúde (Hindex) é a somatória do valor atribuído às variáveis: escore 
corporal, condição da carcaça, condições sistêmicas, lesões organizadas, parasitoses, depleção 
linfoide e alteração da tireoide; multiplicado pelo peso atribuído a cada uma destas. Quanto maior o 
número do Índice de Saúde, pior a saúde do indivíduo avaliado. 

 



25 
 
 

 

2.2.2  Área da carapaça e cobertura de epibiontes 

  
Foram utilizados registros fotográficos da vista dorsal das tartarugas marinhas 

para coletar as informações acerca da cobertura (carga) epibiôntica de cada indivíduo 

(Figura 4). Apenas indivíduos que apresentavam imagens com escala, obtidas acima 

do terceiro escudo vertebral da carapaça foram selecionados, totalizando 122 

espécimes para a análise de dados. A partir do registro fotográfico de cada animal, 

foram coletados os valores referentes à área da carapaça e à porcentagem de 

cobertura de  epibiontes, utilizando o software gratuito PhotoQuad, que realiza 

análises 2D em estudos de biologia e ecologia marinha voltados à biodiversidade de 

comunidades sésseis, por meio de amostragem fotográfica (disponível gratuitamente 

em: https://cutt.ly/CbOSj0Q). As imagens foram calibradas com base na escala de 

referência fornecida nas fotografias, de modo a permitir que o software realizasse a 

conversão de pixel para centímetro quadrado. A carapaça dos indivíduos foi delineada 

para delimitar o espaço a ser amostrado para a cobertura de epibiontes. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de registro fotográfico de tartaruga-verde utilizado para avaliação de presença de 
epibiontes, considerando-se fotografias realizadas sobre o terceiro escudo vertebral da carapaça. 

 

Para calcular a porcentagem da cobertura de epibiontes na carapaça dos 

indivíduos, foi utilizado o método de contagem de pontos aleatórios, que estimam a 
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porcentagem de cobertura de organismos a partir de imagens. Para definir o número 

de pontos aleatórios ideais para o cálculo da porcentagem de cobertura de epibiontes, 

um teste de eficiência foi realizado para diferentes quantidades de pontos aleatórios 

(20 pontos / 40 pontos / 60 pontos / 80 pontos / 100 pontos / 120 pontos), sendo 

amostrados três vezes para cada número de pontos, em 10 tartarugas marinhas 

diferentes. Sendo escolhida a quantidade de 120 pontos aleatórios, que obteve o 

menor desvio padrão entre os demais resultados. 

Após a determinação do método, foi realizada a delimitação da área da 

carapaça de todos os indivíduos, sorteados os 120 pontos aleatórios por três vezes 

consecutivas e registrados os resultados, a partir dos quais foram calculados a média 

e o desvio padrão da amostra (Figura 5). Cada pixel da imagem tem a mesma 

probabilidade de gerar um ponto de forma aleatória, porém, o agrupamento de pontos 

pode ocorrer em determinadas regiões, enquanto outras podem ser subamostradas. 

Para auxiliar na marcação dos pontos foi considerado: 0 – ausência de epibiontes, 1 

– presença de epibiontes. A classificação da carga de epibiontes foi subdividida de 

acordo com o percentual da área relativa de cobertura de epibiontes: cobertura leve 0 

- 24%; cobertura moderada 25 - 50%; cobertura intensa > 50% (THOMAS; BARNARD, 

1992). 

 

 
Figura 5 – Coleta da porcentagem de cobertura de epibiontes na carapaça dos indivíduos juvenis de 
Chelonia mydas da amostra obtida para o litoral do Paraná, entre 2017 e 2018. 
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2.3  VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO 

AUMENTO DA AGREGAÇÃO DE EPIBIONTES.  

 
O índice de saúde e as demais informações que caracterizam biologicamente 

e o encalhe e dos indivíduos amostrados neste estudo, e que podem influenciar a 

associação epibiontes e hospedeiro, podem ser observadas na Tabela 1. A variável 

Clima foi dividida entre meses frios (de maio a outubro) e meses quentes (de 

novembro a abril), visto que foi a melhor maneira de diferenciação do clima em 

agrupamentos, já que o tamanho da amostra impediu a diferenciação entre estações 

do ano. O Escore da condição corpórea dos indivíduos, mesmo sendo um dos critérios 

no cálculo do Índice de Saúde, foi considerado separadamente visto que a análise 

multifatorial realizada permite a correlação entre variáveis. 

 
Tabela 1 – Dados dos indivíduos coletados no SIMBA para a triagem do grupo amostral (*); dados 
amostrados durante a presente pesquisa (**); dados calculados pelo PMP-BS pós-necropsia (***). 

Dados da amostra Abreviação Descrição 

Local da coleta (*) lat/ long Coordenadas geográficas dos pontos de 

encalhe dos indivíduos da amostra; 

Clima(*)  Clim 1 – meses frios, 2 – meses quentes; 

Presença de patologia (*) Pat 0- ausência, 1- presença; 

Presença de evidência de interação com 

a pesca (*) 

Fisher 0- ausência, 1- presença; 

Presença de resíduos sólidos (*) Plastic 0- ausência, 1- presença; 

Sinais de colisões com embarcações (*) Collision 0- ausência, 1- presença; 

Escore da condição corpórea (*) Esccorp 0- ótimo, 1- bom, 2- magro, 3- 

caquético; 

Comprimento curvilíneo da carapaça (*) CCC 27,8 a 59 cm; 

Cobertura de epibionte (**) Ebibcov 0-24% cobertura leve, 25-50% cobertura 

moderada, 51-100% cobertura pesada; 

Área da carapaça (**) Carea Coletado em cm² a partir do registro 

fotográfico; 

Índice de saúde do animal (***) Hindex 5 a 31 

 
2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R Studio 

(disponível em: https://rstudio.com/). Foi realizada estatística descritiva(média, desvio 

padrão, valores mínimos e máximo) e teste de normalidade para a  caracterização da 

amostra. Utilizando o pacote “rpart” e a distribuição Poisson, foi construída uma Árvore 

de Inferência Condicional, a qual é uma classe de regressão não paramétrica, que 

inclui variáveis numéricas e categóricas em uma abordagem de particionamento 

recursivo, que se baseia no valor das correlações (JOHNSTONE et al., 2014). Esta 

análise tem como objetivo criar um modelo ramificado, que divide os dados e produz 

uma 'árvore' de subpopulações das variáveis, partindo do teste da hipótese nula global 

entre a variável preditora (Cobertura de epibiontes) e variáveis respostas (Índice de 

Saúde, Clima, Presença de patologias, Presença de evidência de interação com a 

pesca, Escore da condição corpórea, Presença de resíduos sólidos e Sinais de 

colisões com embarcações) (ZUUR et al., 2007). As vantagens ao utilizar essa 

abordagem ao invés da modelagem linear são: i) variáveis aditivas incluídas no 

modelo podem ser ilimitadas; ii) há uma visualização facilitada das interações entre 

as variáveis; iii) a multicolinearidade das variáveis explicativas não invalida o método; 

e iv) a linearidade e normalidade das variáveis explicativas não são exigidas (ZUUR 

et al., 2007). Por fim, as árvores de inferência condicional utilizam um algoritmo com 

critério de parada para as divisões das ramificações, limitando o crescimento 

inadequado do modelo e omitindo variáveis que não satisfazem o valor de p 

(HOTHORN et al., 2006). O valor de p é representado pelo valor de cp (parâmetro de 

complexidade), que é determinado pelo menor erro relativo obtido entre as 

ramificações. A importância relativa de cada variável no modelo final foi calculada. O 

modelo algorítmico de árvore de inferência condicional gerado foi: rpart (epibcov ~ 

Hindex + Clim + pat + fisher + EscCorp + plastic + collision, method = "poisson", data 

= dados, cp = 0,02). 
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3 RESULTADOS  
 

3.1 RESULTADOS GERAIS E DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Das 122 tartarugas-verdes juvenis analisadas, o CCC médio foi de 36,78 cm 

(std.dev = 6,15, min = 27,80 cm e max = 59,00 cm), 81,8% eram fêmeas (99 

indivíduos) e 72,9% encontravam-se com escore corporal bom ou ótimo (≤ 1). Entre 

estas, 67,3% apresentavam patologias (virais, bacterianas, fúngicas, etc) comumente 

atreladas a agentes patológicos que se associam à lesões teciduais, destas, apenas 

16,3% dos animais apresentaram fibropapilomatose, doença viral já apresentada 

como de potencial correlação com a carga de epibiontes. A cobertura de epibiontes 

na amostra apresentou média de 8,8%, mínimo de 0,0%, máximo de 97,78% e desvio 

padrão de 23,09, conforme apresentado com mais detalhes pelas medidas descritivas 

das variáveis numéricas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Medidas descritivas das variáveis numéricas de indivíduos juvenis de C. mydas, registrados 

no litoral do Paraná entre 2017 e 2018 

 média mediana desvio padrão mínimo máximo 

Comprimento curvilíneo da 
carapaça (CCC, cm) 

36,78  35,50 6,15 27,80 59,00 

Área da carapaça (cm²) 926,90  8,31 3,28 - - 

Cobertura de epibionte (%) 8,88  0,00 23,09 0,0 97,78 

Índice de Saúde 15,52 15,00 6,13 5,00 31,00 

 

Foi possível observar que 40,9% dos indivíduos da amostra apresentaram 

Índice de Saúde entre 9 e 15 (valor médio de 15,52) e que apenas 10.66% 

apresentaram índice de saúde ≥ 25 (Figura 6).  
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Figura 6. Frequência do índice de saúde nos indivíduos da amostra. O Índice de Saúde (Hindex) piora 

conforme o deslocamento da seta para a direita, ou seja, quanto maior o valor de Hindex, pior a saúde 

do animal. 

 A maioria dos indivíduos (90,16%) apresentaram cobertura leve de 

epibiontes (≤ 24%) e, destes, 50,3% apresentaram Hindex ≤ 15. A relação entre a 

cobertura de epibiontes e o Índice de Saúde dos indivíduos da amostra pode ser 

observado com mais detalhes na Tabela 3. Acerca da variável Clima (Clim), 75% dos 

indivíduos que foram observados com cobertura epibiôntica moderada ou pesada 

(Epibcov ≥ 25%) foram amostrados dentre os meses considerados de clima mais frio 

(maio a outubro). 

 
Tabela 3 – Índice de Saúde apresentado pelos indivíduos da amostra e sua respectiva porcentagem 
da cobertura de epibiontes.  

  Cobertura de epibionte (epibcov) n=122 

Índice de Saúde 

(Hindex) 
Leve (0–24%) Moderada (25–50%) Pesada (51–100%) 

 

     

Saudável (1 – 8) 17 0 0  

Moderado (9 – 15) 45 1 4  

Ruim (16 – 22) 34 2 1  

Péssimo (23 – 31) 14 1 3  

Total de indivíduos 110 4 8  
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 A análise realizada demonstrou que 91,2% dos indivíduos amostrados 

apresentam algum tipo de lesões sugestivas ou indicativos de interferência antrópica 

(sugestivo de interação ou presença de petrechos de pesca, ingestão de resíduos 

sólidos e/ou lesões sugestivas de colisões com embarcações), sendo este um fator 

determinante da causa mortis em 71,2% dos animais amostrados, de acordo com o 

apontado no laudo de diagnóstico final da avaliação das carcaças. Indícios de 

interação com a pesca foram constatados em aproximadamente 78,9% das 

tartarugas-verdes analisadas e o diagnóstico final levantado a partir de exames 

anatomopatológicos, pelo PMP-BS, apontou que 68,8% dos animais da presente 

amostra tiveram a causa de morte relacionada à interação pesqueira. 

 

3.2 RESULTADO ANALÍTICO MULTIFATORIAL 

 

A árvore de inferência condicional (Figura 7) apresentou um erro relativo de 

0.57. A variável mais importante para explicar a cobertura de epibiontes foi ‘fisher’ 

(presença de evidência de interação com a pesca). A concentração de indivíduos da 

amostra é predominantemente observada na ramificação fisher = 1. Destes, 36 

indivíduos saudáveis ou de saúde moderada (Hindex < 12) foram considerados com 

cobertura epibionte leve (epibcov ≤ 24); 39 indivíduos que apresentavam patologias 

externamente (pat = 1) também foram classificados com cobertura epibionte leve e 

valores da mediana próximo de zero. Animais com índice de saúde péssimo (Hindex 

≥ 25,5) apresentaram um aumento na cobertura de epibiontes, com mediana próxima 

a 20%, no entanto, ainda permanecendo com cobertura de epibiontes considerada 

leve. Metade dos indivíduos que não foram observados com evidências de interação 

com a pesca (fisher = 0) e com escore corporal magro ou caquético (EscCorp = 2 ou 

3) tiveram a cobertura epibionte considerada pesada (mediana próxima de 80%). 

Ainda neste ramo da árvore, indivíduos com melhores condições de escores 

corpóreos (EscCorp = 0 ou 1) apresentaram a mediana zero.  Multiplicando o erro do 

“nó raiz” (Erro do nó raiz = 31.351) pelo Xerro (Xerro = 0.96798) pudemos obter o valor 

de 30,3% de taxa de erro de validação cruzada, que é uma medida objetiva da 

precisão preditiva do modelo, ou seja, a precisão do modelo foi considerada baixa.  
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Figura 7 – Árvore de inferência condicional para epibcov (porcentagem da cobertura de epibiontes na 
carapaça de indivíduos juvenis de Chelonia mydas). A variável fisher representa o nó raiz da árvore, as 
variáveis Hindex, EscCorp e pat representam os nós de decisão da árvore, por fim, os nós terminais (4, 
6, 7, 8, 10 e 11) estão representados pelos boxplots de distribuição da porcentagem de cobertura de 
epibiontes nos indivíduos da amostra. A presença de evidência de interação com a pesca (fisher = 1) 
apresentou a maior concentração do esforço amostral, no entanto, a presença de epibiontes foi 
considerada leve na maioria dos casos. 

 
Foi observado que para o modelo de árvore de inferência condicional gerado, 

as variáveis referentes à presença de evidências de pesca (fisher), índice de saúde 

(Hindex) e escore corporal (EscCorp) tiveram maior importância relativa que explica a 

porcentagem da cobertura de epibiontes (Figura 8).      
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Figura 8 – Importância relativa das variáveis preditoras no modelo final da árvore de inferência 
condicional que explica a variável resposta referente à porcentagem da cobertura de epibiontes na 
carapaça de indivíduos juvenis de Chelonia mydas. 
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4 DISCUSSÃO 
 

Nossos resultados indicam que a quantidade de epibiontes presentes na 

carapaça de tartarugas-verde pode ser explicada pela interação entre evidências de 

interação com a pesca, o escore da condição corpórea e o estado de saúde dos 

animais. Sendo a carga de epibionte, um importante indicador para acessar o estado 

de saúde dos indivíduos e podendo auxiliar na determinação de um prognóstico para 

animais debilitados. Desta forma, o excesso de epibiontes associados às tartarugas é 

um resultado da interação de múltiplas variáveis (SLOAN et al., 2014), não devendo 

ser analisado de forma exclusiva. 

A diferenciação entre impactos crônicos e agudos se mostra igualmente 

importante na caracterização dos fatores que podem influenciar na incrustação de 

epibiontes em tartarugas marinhas. A sazonalidade dos encalhes da amostra se 

mostrou relevante visto que a maioria dos animais que possuíam maior carga de 

epibiontes da amostra (75% dos que apresentaram Epibcov ≥ 25%) foram 

encontrados encalhados nos meses considerados de clima mais frio pelo presente 

estudo (maio a outubro). À vista disso, animais que sofrem por fatores extrínsecos 

como quedas bruscas na temperatura, abaixo de 10 °C, que pode provocar perda da 

capacidade de natação e mergulho, gerando quadros de flutuabilidade positiva nas 

tartarugas afetadas e levá-las a hipotermia (FOLEY et al., 2007;  VÉLEZ-RUBIO et al., 

2017); calor excessivo; presença de parasitas e patologias, podem deprimir seus 

sistemas imunológicos, levando-os a letargia e, consequentemente, predispondo à 

incrustação de epibiontes (LUTZ et al., 2002). 

Foi constatada uma alta variação no Índice de Saúde dos animais da presente 

pesquisa, no entanto, a maior parte dos indivíduos analisados apresentaram Índice de 

Saúde moderado (Hindex ≤ 15). Ou seja, as tartarugas-verdes da amostra que foram 

encontradas mortas e encalhadas no litoral do Paraná estavam em sua maioria com 

bom escore corporal, Índice de Saúde moderado e baixa cobertura de epibiontes na 

carapaça. Por outro lado, havia, em grande parte, sofrido algum tipo de interferência 

antrópica, como a interação com a pesca, e possivelmente estavam apresentando 

algum tipo de patologia, visto que quase 70% dos animais apresentaram sinais de 

doença. Para tartarugas-verde que apresentaram Índice de Saúde ruim ou péssimo 

(Hindex ≥ 16) e escore corporal magro ou caquético (EscCorp ≥ 2), foi possível 

observar uma maior carga de epibiontes. Tais indivíduos, em sua maioria, não 
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apresentaram interações com atividades de pesca, sendo suas causas mortis 

relacionadas a infecções bacterianas, parasitárias ou fúngicas e doenças sistêmicas, 

de acordo com os laudos histopatológicos.   

O fato da presença de epibiontes depender da combinação de múltiplas 

variáveis pode explicar a ausência de correlação entre a saúde e a carga de epibionte 

apontada em estudos anteriores, que analisaram a relação entre carga de epibiontes 

vs. análises hematológicas (STAMPER et al., 2005; FLINT et al., 2010; DE MELLO; 

ALVAREZ, 2020).Todavia, na análise realizada por FERNÁNDEZ et al. (2015), todos 

os indivíduos de Chelonia mydas e Lepidochelys olivacea estavam com alguma 

patologia, sendo que a tartaruga com a pior condição de saúde estava com a mais 

alta densidade de agregação de epibiontes, sugerindo prostração e a redução da 

mobilidade do animal na água (FERNÁNDEZ et al., 2015). Outras pesquisas também 

demonstram que apenas em casos de condições corporais comprometidas, os 

animais apresentaram carga epibiôntica alta (NÁJERA-HILLMAN et al., 2012; 

ESPINOZA-ROMO et al., 2018; NOLTE et al., 2020). Na pesquisa de DEEM et al. 

(2009), mais de 50% das tartarugas encalhadas avaliadas (adultos e subadultos) entre 

o final da primavera e o início do outono, apresentaram carga epibiôntica pesada. 

Estes animais também apresentaram níveis de hematócrito e proteínas totais do 

sangue significativamente mais baixos do que quando comparado a animais 

saudáveis encontrados nidificando ou forrageando (DEEM et al., 2009). Ou seja, 

animais que se encontram mais lentos, prostrados e inapetentes, hiporéxicos ou com 

baixa condição de saúde, tendem apresentar maior carga epibiôntica. Há também 

fatores intrínsecos fisiológicos que podem gerar redução da mobilidade dos animais e 

suscetibilidade à agregação de larvas de invertebrados e algas (DAY et al., 2010; 

FRICK;PFALLER. 2013), como a brumação, que consiste numa estratégia adaptativa 

para que os animais sobrevivam às condições adversas durante inverno, estes, 

apresentam-se saudáveis e com bom escore corporal mesmo quando com massiva 

agregação de epibiontes. 

É possível relacionar a maior quantidade de epibiontes incrustados em 

tartarugas marinhas com seu estado insalubre, decorrente de análise clínica e física, 

mas apenas o fato da presença ou ausência desta incrustação não indica 

necessariamente a deterioração da saúde do animal hospedeiro. A maioria dos 

indivíduos avaliados no estudo de DE MELLO e ALVAREZ (2019) com um bom estado 

nutricional apresentaram epibiontes, no entanto, o estudo não aponta a diferenciação 
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na quantidade de epibiontes observada nos indivíduos (DE MELLO; ALVAREZ, 2020), 

por isso, este não pôde inferir o estado de saúde dos indivíduos apenas atestando a 

presença ou ausência de epibiontes. Além disso, o escore corporal, apesar ser um 

importante parâmetro a ser avaliado no exame físico, pode ser um sinal subjetivo visto 

que algumas condições clínicas, como a hipoproteinemia, podem gerar um quadro de 

edema generalizado, que dão a impressão de que o animal apresenta uma boa 

condição corpórea (MANIRE et al., 2013). 

Os animais da amostra apresentaram em sua grande maioria (91,2%), algum 

tipo de interação com atividades humanas (fatores extrínsecos/ estressor antrópico), 

sendo que em 78,9% foram registradas lesões ou petrechos relacionados a à 

interação com a pesca. Tal evidência se mostra mais incidente devido à prática da 

pesca na região (LÓPEZ-BARRERA et al., 2011), área de forrageio das tartarugas-

verdes (GAMA et al., 2016). A atividade pesqueira sozinha não influencia no aumento 

direto da carga de epibionte encontrada nas tartarugas marinhas da amostra, visto se 

tratar de um impacto agudo que pode restringir os movimentos do animal e somente 

a longo prazo refletiria seus efeitos no escore corporal e saúde do animal, acarretando 

maior incrustação de epibiontes. No entanto, a possibilidade de afogamentos advindos 

da interação com a pesca que não sejam letais poderiam, similarmente, vulnerabilizar 

a saúde do animal e consequente diminuir sua mobilidade (ROBINS,1995) e, com 

isso, aumentar as chances de incrustação de epibiontes. Ao mesmo tempo, um 

impacto agudo que traga limitações de mobilidade ao animal, como a amputação de 

um membro por colisão com embarcação (DOMICIANO et al., 2017), poderia também 

estar associada ao aumento da carga de epibiontes. 

Desta forma, nossa pesquisa nos permitiu preencher algumas lacunas acerca 

do conhecimento sobre a relação entre os epibiontes e as tartarugas-verde, 

demonstrando que esta se dá de forma multifatorial e que a análise da saúde do 

animal partindo da observação da carga epibiôntica deve ser analisada conjuntamente 

com os fatores interação com a pesca e condição física do animal, além de serem 

considerados demais fatores extrínsecos e intrínsecos ao indivíduo. Estudos acerca 

dos epibiontes atrelados a outras áreas de pesquisa, além de abordar a saúde das 

populações, pode indicar sobre movimentos migratórios, ecologia e ameaças que 

estes animais podem estar expostos.  Com o aumento do esforço amostral poderá ser 

construído um modelo preditivo de maior acurácia, sendo possível, através de 
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observações macroscópicas e fotografias de organismos vivos monitorar a saúde das 

populações de tartarugas-verde. 
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