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RESUMO
O estudo anatômico dos animais selvagens é de fundamental importância para esclarecer 
questões que surgem sobre o comportamento e a evolução das espécies. A poluição marinha é 
um fator preocupante, suas consequências podem provocar até mesmo a morte do animal.  O 
lixo ocasiona um impacto direto não só nas tartarugas marinhas, como também em outros 
seres que vivem no habitat marinho. O presente estudo foi realizado com um exemplar, macho, 
da espécie Chelonia mydas (Tartaruga Verde) encontrado vivo, encalhado na praia de 
Piedade, no litoral sul da região metropolitana do Recife-PE. O exemplar foi conduzido para a 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), onde foram realizados no hospital 
veterinário, exames de radiografia, hemograma e ultra-sonografia. Apesar dos esforços, o 
exemplar estudado veio a óbito após quatro dias, sendo mantido na universidade. Após a 
morte do animal, foi realizada no laboratório de anatomia a necropsia, onde observou-se que 
todo o conteúdo encontrado no aparelho digestivo se apresentou completamente compactado.
Além de algas marinhas foi observada a presença de lixo, contendo rede de pesca, pedaços de 
cano PVC, ráfia, pedaços de saco plástico, fragmentos de carapaça de caranguejo e algas.
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INTRODUÇÃO
Os primeiros quelônios surgiram derivadas de ancestrais terrestres e passavam a 

maior parte do tempo na água. Uma série de mudanças no clima do planeta provocou a 
extinção em massa dos dinossauros. Mas as tartarugas sobreviveram, diferenciando-se em 
várias espécies. Todas, porém, mantiveram sua característica principal: o casco protetor, 
formado pela fusão de costelas e vértebras e coberto por placas de queratina (PROJETO 
TAMAR, 2010). O estudo anatômico dos animais selvagens é de fundamental importância para 
esclarecer questões que surgem sobre o comportamento e a evolução das espécies. 

Quanto à dieta, a Tartaruga Verde (Chelonia mydas) varia consideravelmente durante o 
ciclo de vida: enquanto filhote é uma espécie onívora com tendências à carnívora, tornando-se 
basicamente herbívora a partir dos 25/35cm de casco (PROJETO TAMAR, 2010).

Tartarugas-verdes alimentam-se preferencialmente de plantas marinhas (fanerógamas) 
e, na ausência destas, as algas se tornam o principal componente da dieta. A escolha do 
alimento nesta espécie parece estar relacionada ao valor nutricional e à palatabilidade do 
tecido vegetal ou algal (PROJETO TARTARUGAS MARINHAS DO ARVOREDO, 2008).

As tartarugas marinhas sofrem ameaças antrópicas em todos os estágios de seus 
ciclos de vida e, evidentemente, a interferência humana ao longo destes anos é a principal 
causa da extinção ou drástica redução populacional de tartarugas marinhas (PROJETO 
TARTARUGAS MARINHAS DO ARVOREDO, 2008). A poluição e o desenvolvimento urbano 
desenfreado em regiões costeiras têm promovido uma diminuição significativa das populações, 
(FREITAS, 2003). O lixo marinho é definido como qualquer resíduo sólido que tenha sido 
introduzido no ambiente marinho por qualquer fonte (COE et al., 1997). Pode-se encontrar 
facilmente no litoral: sacos plásticos, tampinhas de garrafa, redes de pesca, pedaços de vidro, 
além da infinidade de poluentes. Pelo fato da Tartaruga Verde (Chelonia mydas) se alimentar 
principalmente de algas e vegetais, podem confundir seu alimento com o saco plástico.

Outra grande ameaça a esses animais refere-se à contaminação das praias e mares 
com materiais tóxicos de diversas origens, tais como petróleo e esgoto (FREITAS, 2003). Os 
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efeitos incluem aumento na mortalidade e defeitos no desenvolvimento de embriões, 
mortalidade direta em filhotes, juvenis e adultos e impactos negativos devido ao contato do 
óleo com a pele ou contaminação do sangue, sistema digestivo, sistema imunológico, 
glândulas de sal, entre outros (NEGRÃO, 2009).

Testes em laboratório indicaram que o óleo fresco é o que causa danos mais sérios em 
ovos, levando a um aumento da mortalidade e de deformações nos embriões.Como impactos 
indiretos podem ser citados a interferência química no olfato das tartarugas, que constitui um 
importante sentido na navegação e orientação; redução do alimento disponível no meio 
ambiente e modificações na temperatura e cor da areia das praias, o que pode afetar a 
proporção sexual dos ovos nos ninhos (SFORZA et al., 2006). 

Os testes de irritação cutânea indicaram que o contato com o conteúdo dos atratores, 
combinado ou não a radiação UV e água do mar, causa eritemas, edemas e erupções 
cutâneas. Possivelmente uma exposição prolongada poderia resultar em danos mais graves 
(SUL, 2005), em tartarugas marinhas. O lixo ocasiona um impacto direto não só nas tartarugas 
marinhas, como também em outros seres que vivem no habitat. Pedaços de isopor, espumas e 
filtros de cigarros são vistos por aves marinhas, peixes e tartarugas como se fossem ovas de 
peixes e são engolidos (INFORPRESS, 2008). 

A fibropapilomatose (FP) é uma doença caracterizada por causar múltiplos tumores na 
epiderme (alcançando desde 0,1 cm até 30 cm de diâmetro) que afetam principalmente 
tartarugas verdes jovens e imaturas (HERBST et al., 1995). Os tumores surgem a partir de uma 
proliferação das células epidérmicas (papilomas), fibroblastos dérmicos (fibromas), ou ambos 
(fibropapilomas) (SMITH et al., 1938). Acredita-se que a poluição ao ambiente tem um 
importante papel no desenvolvimento da doença, pois tartarugas que estão presentes na costa 
desenvolvem mais a doença do que os indivíduos que vivem em águas mais profundas, 
(COSTA et al.,2009). Várias tartarugas marinhas já morreram vítimas da poluição, supõe-se 
que seja o impacto ambiental mais evidente relacionado à morte de tartarugas marinhas hoje. 
Este trabalho é destinado para o estudo do impacto fisiológico causado pelo lixo nesses 
animais.         

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado com um exemplar, macho, da espécie Chelonia mydas

encontrado vivo, encalhado na praia de Piedade, no litoral sul da região metropolitana do 
Recife-PE. O exemplar foi conduzido para a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), onde foram realizados no hospital veterinário, exames de radiografia, hemograma e 
ultra-sonografia; e na Clínica Veterinária Harmonia também foram realizados exames de 
radiografia, desta vez com contraste, para comparação com os exames obtidos anteriormente.  
Em seguida o animal foi mantido na própria universidade, UFRPE, no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal, orientado pela professora do departamento e pesquisadora Drª 
Rosilda Maria Barreto Santos e alunos dos cursos de Biologia e Medicina Veterinária, onde foi 
assistido com todos os procedimentos necessários, sendo medicado e alimentado.  

Apesar de todos os esforços da equipe, o exemplar estudado veio a óbito após quatro 
dias, sendo mantido na universidade. Após a morte do animal, foi realizado no laboratório de 
anatomia a necropsia. No procedimento, foram utilizados: tesoura, bisturi e pinça. Tiraram-se 
fotos para melhor desempenhar os estudos. Primeiramente foi realizado um corte vertical na 
região do pescoço, para visualização o esôfago, em seguida foi retirado o plastron ou plastrão, 
estrutura localizada na região ventral do animal para proteção de suas vísceras. 

Após a retirada do plastron fez-se um corte tendo início do esôfago até a região do 
ânus, para análise de todo o trato digestório.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O esôfago, estômago, intestino delgado e grosso do exemplar apresentaram-se 

bastante dilatados, provocando insuficiência respiratória. O aspecto dos pulmões sugeria 
ocorrência de edema pulmonar. Observou-se que todo o conteúdo encontrado no aparelho 
digestivo se apresentou completamente compactado. Além de algas marinhas, foi observada a 
presença de lixo marinho, conforme definido por COE et al., 1997, contendo rede de pesca, 
pedaços de cano PVC, ráfia, pedaços de saco plástico, além de fragmentos de caranguejo e 
algas. A musculatura apresentou uma coloração escura, roxo-acinzentado, faz-se supor a 
gradual perda de atividade do tecido com o animal ainda vivo. O animal continha alimento e 
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lixo, da porção inicial do esôfago até o ânus, sendo os demais órgãos sobrecarregados de suas 
funções. A vesícula biliar apresentou-se cheia de bile, mas sem condições de ser secretada.  

Não foi observado no animal nenhum tipo de irritação cutânea, edemas e erupções 
cutâneas, como visto por SUL, 2005, em testes realizados em laboratório. Talvez por se tratar 
de um animal jovem ou por este não ter sido submetido a condições citadas pelo autor, como 
poluição química e exposição prolongada de radiação UV, ou ainda por não ter sido exposto 
por tempo suficiente para as manifestações clínicas se apresentarem.

Conforme dito por FREITAS, 2003, uma grande ameaça para esses animais é a 
contaminação por esgoto, visto que, ao abrir o trato digestório da tartaruga estudada sentiu-se 
o odor fétido, levando a suposição de que o animal estaria vivendo próximo a ele e de ter se 
alimentado do lixo contido no local.

CONCLUSÕES
O lixo é um fator preocupante não só para tartarugas marinhas, como também para 

outros animais, como já foi observado por outros autores. Seu efeito tem impacto direto na 
fisiologia do animal, prejudicando todo o sistema digestório, consequentemente atingindo os 
demais sistemas. Tendo em vista os freqüentes casos de encalhes e mortes de tartarugas 
marinhas devido ao lixo, como o caso da tartaruga estudada, sente-se a necessidade da 
educação ambiental como meio indutor a conservação do e bem estar do ambiente marinho.
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