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A tartaruga verde (Chelonia mydas) é a única espécie de tartaruga marinha no Brasil 
com hábitos herbívoros na maior parte do seu ciclo de vida. A complexidade da dieta 
da tartaruga verde tem um importante papel na capacidade de desenvolvimento e 
reprodução dessa espécie. Impactos resultantes da implantação, desenvolvimento e 
crescimento desordenado das cidades, em particular relacionados ao despejo de 
efluentes no ambiente marinho costeiro, afetam a diversidade e o valor nutricional das 
macroalgas e, consequentemente, a alimentação dos consumidores primários que as 
usam. Assim, considerando a importância destes nutrientes para a dieta da tartaruga 
verde e o pouco que se conhece sobre a composição nutricional das macroalgas a 
presente pesquisa teve como objetivo comparar o valor nutricional das principais 
algas componentes da dieta da tartaruga verde na área de estudo, verificando a 
influência da urbanização sobre a composição química desses componentes 
alimentares. Foram realizadas 2 coletas em Abril (2015) em áreas de alimentação que 
apresentam diferentes graus de urbanização, uma na Enseada das Garças (município 
de Fundão, ES - pouco urbanizado) e outra na Ilha do Boi (município de Vitória - 
intensamente urbanizado). Foram coletadas algas do gênero Ulva sp. e Hypnea sp. 
que compõem aproximadamente 90% da dieta da tartaruga verde na região estudada. 
As algas foram congeladas para análise posterior. O valor nutricional foi estimado 
com base na quantificação de clorofila a (CA), carotenóides (CR), ficobiliproteínas 
(FC), açúcares solúveis totais (AT), proteínas totais (PT) e lipídios totais (LT). As 
algas coletadas em Vitória apresentaram concentrações superiores às coletadas em 
Fundão para todas as análises realizadas. Assim, em Vitória, Ulva sp. apresentou CA 
= 14,91 mg.g-1 vs. 2,77 mg.g-1 em Fundão, AT = 1,818 ug.g-1 vs. 0,875 ug.g-1, PT = 
2,63 mg.g-1 vs. 2,12 mg.g-1, LT = 0,51% vs. 0,42% e Hypnea sp. CA = 18,18 mg.g-1 
vs. 4,47 mg.g-1, AT = 0,44973 ug.g-1 vs. 0,40531 ug.g-1, PT = 2,71 mg.g-1 vs. 2,55 
mg.g-1, LT = 0,49% vs. 0,27%. Os resultados evidenciam uma profunda alteração na 
composição química dessas algas em diferentes graus de urbanização e, 
consequentemente, uma alteração no balanço nutricional da tartaruga verde. 
 
Palavras-chave: Macroalgas, tartaruga verde, valor nutricional. 
 


	EFEITO DA URBANIZAÇÃO NO VALOR NUTRIOCIONAL DAS MACROALGAS UTILIZADAS COMO RECURSO ALIMENTAR PELA TARTARUGA VERDE (CHELONIA MYDAS)

