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Resumo
As tartarugas marinhas são répteis existentes ao longo da costa brasileira,
principalmente em áreas de alimentação e anidação. Por possuírem comportamento
migratório, estudos ecológicos sobre esses animais são muito difíceis de realizar e
muitas questões sobre sua biologia permanecem obscuras. A biologia molecular é uma
importante ferramenta, que auxilia os pesquisadores na obtenção de informações
valiosas a respeito de estrutura populacional, filogeografia e genealogia de populações
naturais. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar populações de tartarugas
verdes (Chelonia mydas) que freqüentam a região de Cananéia, SP, com base na
variedade haplotípica das seqüências gênicas correspondentes ao tRNA-Pro+D-loop do
DNA mitocondrial. A área de estudo foi descrita como uma área de alimentação para
juvenis de tartarugas verdes, Chelonia mydas, sendo caracterizada pela presença de um
estoque misto, composto por animais provenientes de pelo menos seis diferentes áreas
de desova analisadas durante quatro anos. A variabilidade haplotípica e nucleotídica é
intermediária em relação às demais áreas de alimentação estudadas no Oceano
Atlântico, sendo a amostra composta principalmente por indivíduos dos haplótipos CM08 (63%) e CM-05 (26%). Os demais haplótipos foram relativamente raros,
apresentando-se em frequências menores que 5% (CM-01, CM-06, CM-09, CM-10,
CM-24, CM-32, CM-36, CM-45). Foi detectada diferença significativa entre as
amostras anuais (p < 0.05) e não houve diferença entre as amostras sazonais (p >0.05).
Análises indicam que Cananéia encontra-se conectada com as demais áreas de
desova e alimentação estudadas no Oceano Atlântico, dependendo destas para o
equilíbrio de populações saudáveis e necessitando de atenção, visto o grau atual de
ameaça que sofrem. A importância da incorporação de parâmetros ecológicos que
contribuam para o entendimento da dinâmica populacional da região, às análises
genéticas, é imprescindível para que esses dados sejam validados e tenham utilidade e
aplicação direta na proteção das tartarugas marinhas.
As informações obtidas através deste trabalho foram utilizadas na elaboração de
um documento que será anexado ao plano de manejo do Parque Estadual Ilha do
Cardoso e contribuirão para a elaboração do plano de manejo da Área de Proteção
Ambiental de Ilha Comprida, de modo que a região de Cananéia seja considerada
prioitária na preservação das tartarugas verdes.
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