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RESUMO 

 

CORDEIRO, Tábata Elise Ferreira. Aspectos comportamentais e morfo-fisiológicos das 

trocas gasosas de Phrynops geoffroanus (Wagler, 1830) (Testudines: Chelidae). 2019. XX 

f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

Testudines realizam ventilação pulmonar intermitente, um processo conveniente, pois diminui 

o gasto de energia, principalmente em espécies aquáticas. Algumas espécies de tartarugas 

aquáticas também são capazes de realizar trocas gasosas com a água, usando a pele, o epitélio 

bucofaríngeo e/ou as bolsas cloacais como superfície de troca gasosa. Phrynops geoffroanus 

possui taxas mais baixas de ventilação e consumo de oxigênio no ar quando comparado a 

outras tartarugas, sugerindo uma estratégia de troca bimodal de gases nessa espécie. Este 

trabalho, portanto, teve como objetivo entender os mecanismos de troca gasosa em Phrynops 

geoffroanus, testando a hipótese de que a espécie possui tecidos extrapulmonares capazes de 

absorver oxigênio do ambiente aquático. Para responder a essa questão, optou-se por uma 

abordagem integrativa, investigando a hipótese de trabalho utilizando diferentes métodos, 

considerando aspectos comportamentais, morfológicos e fisiológicos. Além disso, o primeiro 

capítulo desta tese apresenta a proposta de um protocolo anestésico para uso em experimentos 

fisiológicos. A combinação de cetamina (40mg.kg-1) e midazolam (2mg.kg-1) fornece uma 

combinação anestésica eficaz, permitindo procedimentos cirúrgicos de curto prazo em P. 

geoffroanus. Na abordagem comportamental, observamos que P. geoffroanus foi capaz de 

passar longos períodos submersos e que na maioria das vezes os animais permaneceram em 

repouso. As análises morfológicas do tegumento, da cavidade bucofaríngea, das bolsas 

cloacais e dos pulmões descartaram a possibilidade de ocorrência de trocas gasosas aquáticas 

na pele e na boca. Os achados morfométricos mostraram que a densidade de volume 

padronizada por massa e a área da superfície respiratória eram significativamente maiores nos 

pulmões do que nas bolsas cloacais. Experimentos fisiológicos confirmaram que P. 

geoffroanus não foi capaz de absorver oxigênio através da cavidade bucofaringeal e bolsas 

cloacais, mesmo sob condições de hiperóxia aquática. Conclui-se, portanto, a partir da 

presente data que P. geoffroanus não realiza trocas gasosas extrapulmonares em proporções 

adequadas para a manutenção das necessidades metabólicas básicas da espécie, uma vez que 

as diferentes abordagens aqui empregadas, comportamentais, morfológicas e fisiológicas, não 

forneceram nenhum suporte para uma estratégia de troca bimodal de gases nesta espécie. 

 Palavras-chave: Fisiologia; Respiração; Respiração extrapulmonar; Protocolo anestésico; 



 

 

Comportamento subaquático; Morfologia; Estereologia; Gases sanguíneos; Quelônios. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CORDEIRO, Tábata Elise Ferreira. Behavioral and morpho-physiological aspects of gas 

exchange in Phrynops geoffroanus (Wagler, 1830) (Testudines: Chelidae). 2019. XX f. 

Thesis (Doctorate degree) – School of Philosophy, Sciences and Literature of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Testudines perform intermittent pulmonary ventilation, a convenient process since it reduces 

energy expenditure, especially in aquatic species. Some species of aquatic turtles are also able 

to perform gas exchange with water, using the skin, buccopharyngeal epithelium and/or the 

cloacal bursae as gas exchange surfaces. Phrynops geoffroanus possesses lower rates of 

ventilation and oxygen consumption in air when compared to other turtles, suggesting a 

bimodal gas exchange strategy in this species. This work, therefore, aimed to understand the 

mechanisms of gas exchange in Phrynops geoffroanus, testing the hypothesis that the species 

possesses extrapulmonary tissues capable of absorbing oxygen from the aquatic environment. 

To answer this question, an integrative approach was chosen, investigating the working 

hypothesis using different methods, considering behavioral, morphological and physiological 

aspects. Additionally, the first chapter of this thesis presents the proposal of an anesthetic 

protocol for use in physiological experiments. The combination of ketamine (40mg.kg
-1

) and 

midazolam (2 mg.kg
-1

) proved to be an effective anesthetic combination allowing short-term 

surgical procedures in P. geoffroanus. Within the behavioral approach, we observed that P. 

geoffroanus was able to spend long periods submerged and that most of the time the animals 

remained at rest. The morphological analyzes of the integument, the bucopharyngeal cavity, 

the cloacal bursae and the lungs ruled out the possibility of aquatic gas exchange occurring 

through skin and mouth. Morphometric analyzes showed that mass-standardized volume 

density and respiratory surface area were significantly greater in the lungs than in the cloacal 

bursae. Physiological experiments confirmed that P. geoffroanus was not able to absorb 

oxygen through the buccopharyngeal cavity and cloacal bursae, even under conditions of 

aquatic hyperoxia. It is therefore concluded from the present data that P. geoffroanus does not 

perform extrapulmonary gas exchange in proportions adequate for the maintenance of the 

basic metabolic needs of the species, as the different approaches employed here, behavioral, 

morphological and physiological, did not provide any support for a bimodal gas exchange 

strategy in this species.  

  



 

 

Keywords: Physiology; Respiration; Extra-pulmonary breathing; Anesthetic protocol; 

Underwater behavior; Morphology; Stereology; Blood gases; Chelonians.  
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VRefBC  Volume de referência das bolsas cloacais 

VRefP  Volume de referência dos pulmões  

Vs Vaso sanguíneo 

Vv par ar Densidade de volume do parênquima (ar) 

Vv par tecido Densidade de volume do parênquima (tecido) 

Vv par vaso Densidade de volume do parênquima (vaso sanguíneo) 

za Zônula de adesão 

zo Zônula de oclusão  
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1. CAPÍTULO 1 - TROCAS GASOSAS EM QUELÔNIOS 
1.1 INTRODUÇÃO GERAL  

1.1.1 Respiração nos Répteis 

A ordem Reptilia é caracterizada por uma grande variedade nas formas corporais. Essa 

variedade morfológica se manifesta na multiplicidade de nichos ecológicos, hábitos 

alimentares, comportamentos e ajustes fisiológicos que permeiam esses animais na natureza. 

Esses são alguns fatores que podem justificar a alta diversidade das estruturas pulmonares em 

vertebrados, notavelmente os pulmões do tipo unicameral, paucicameral e multicameral 

(PERRY, 1998). Lambertz e colaboradores (2010) hipotetizaram que os pulmões unicamerais 

surgiram a partir de pulmões multicamerais, que perderam a complexidade das estruturas 

intrapulmonares. Essa hipótese foi corroborada através de estudos embriológicos, mostrando 

que a estrutura multicameral dos pulmões está presente em todos os amniotas (Lambertz et 

al., 2015). Mesmo a estrutura básica do sistema respiratório dos répteis observada em 

Sphenedon, com pulmões pareados, unicamerais com o lúmem central uniforme e sem 

divisões intrapulmonares (PERRY, 1998; BRAINERD, 1999), foi identificada uma fileira de 

septos homologos aos septos intrapulmonares observados em répteis que apresentam pulmões 

com divisões internas (Lambertz et al., 2015).  

Estruturalmente, os pulmões dos répteis são classificados pelo número de divisões 

intrapulmonares (septos) que formam as câmaras internas, pela distribuição do parênquima 

pulmonar e pelos tipos de parênquima encontrados ao longo dos pulmões (PERY, 1998). Os 

pulmões podem ser unicamerais, transicionais (paucicamerais) e multicamerais. Essas 

características evoluíram ao longo da história evolutiva dos vertebrados e se diversificarem 

entre os répteis, contribuindo para o aumento da área superficial nos pulmões para as trocas 

gasosas e estão relacionadas, consequentemente, ao aumento do metabolismo aeróbico em 

alguns táxons desse grupo. 

Os pulmões unicamerais não possuem divisões internas, o epitélio respiratório fica alocado 

somente na superfície interna da parede pulmonar, e estão presentes na maioria dos lagartos e 

serpentes (Duncker, 1978a, 1981; Duncker, 2004). Os pulmões transicionais ou paucicamerais 

são uma condição morfologicamente intermediária, com ganho de divisões internas dos 

pulmões, (PERRY, 1998; DUNCKER, 2004), como o descrito em Iguana iguana. Os 

pulmões multicamerais são subdivido em câmaras, que aumentam a área superficial de trocas 

gasosas, permitindo que os animais com esse tipo de pulmão respondam com maior eficiência 

à demanda energética (DUNCKER, 2004). Os pulmões de tartarugas marinhas, como em 

Caretta caretta, são o exemplo de melhor desenvolvimento morfológico pulmonar entre os 
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répteis, possuindo um grande número de câmaras e parênquima muito denso de distribuição 

homogênea, garantindo altas taxas de trocas gasosas (DUNCKER, 1981; LUTCAVAGE et al. 

1989). 

A distribuição do parênquima pulmonar pode ser homogênea, quando é observada uma 

distribuição uniforme de tecido respiratório ao longo de todo pulmão, ou heterogênea, quando 

essa distribuição se modifica ao longo dos eixos crânio-caudal e/ou médio-lateral dos 

pulmões, onde a região crani-medial apresenta maior densidade de tecido pulmonar enquanto 

que a região caudo-lateral pode ser caracterizada por ter menor quantidade nichos (a unidade 

básica dos pulmões dos répteis) e ter uma forma like-sac, uma região especializada para o 

armazenamento do ar (PERRY, 1998; POWELL & HOPKINS, 2004). Esse parênquima pode 

ser constituído por camadas trabeculares, ediculares, e faveolares, seguindo um aumento da 

área superficial (PERRY, 1998). 

Também há a presença de mesos e septos, estruturas que auxiliam na estabilização 

intracelômica dos pulmões (KLEIN ET AL., 2000; LAMBERTZ ET AL., 2010, LYSON ET 

AL., 2014). O meso é definido como um ligamento que conecta um órgão com a parede do 

corpo ou com outro órgão, enquanto que o septo separa um ou mais órgãos das demais 

vísceras (KLEIN et al., 2000). Essas membranas também apresentam ampla variação entre os 

diversos grupos de répteis. Os mesopneumônios dorsal e ventral conectam os pulmões e 

podem ser ausentes, parcialmente presentes ou totalmente presentes entre os répteis. Além 

disso, um septo pode separar os pulmões e fígado das demais vísceras (septo pós-hepático ou 

SPH), como encontrado em Salvator (Tupinambis) merianae e outros Teioidea (KLEIN et al., 

2000; 2003b), ou ainda isolar os pulmões dos demais órgãos (septo pós-pulmonar ou SPP), o 

que é observado em todos os Testudines (LAMBERTZ et al., 2010), Crocodylia, 

Chamaeleonidae, Varanoidea, além dos aves e mamíferos (DUNCKER, 1978a).  

A relação entre os diferentes aspectos morfológicos irá refletir em parâmetros fisiológicos da 

respiração de um organismo, influenciando a sua taxa metabólica (KINNEY & WHITE, 

1977; JACKSON ET AL., 1991; WANG & WARBURTON, 1995; SKOVGAARD & 

WANG, 2004). O aumento da taxa metabólica em alguns grupos de amniotas, e 

consequentemente em alguns grupos de répteis, é uma confluência entre os caracteres 

morfológicos e as demandas funcionais dos organismos (LIEM, 1988). O sistema respiratório 

é um ótimo exemplo desse tipo de relação. Liem (1988) considerou que a eficiência do 

sistema respiratório depende de propriedades estruturais e funcionais, as quais não podem ser 

dissociadas.  
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Os répteis ventilam os pulmões através de uma bomba de aspiração (BRAINERD, 1999). 

Esse tipo de ventilação evoluiu entre os anamniotas, com o surgimento do músculo 

transversus abdominis, que auxilia no processo de expiração (BRAINERD & 

OWERKOWICZ, 2006). A expiração ativa foi o primeiro passo na evolução da bomba de 

aspiração, com a utilização dos músculos axiais expiratórios complementada pela bomba 

bucal inspiratória (BRAINERD & OWERKOWICZ, 2006). Em amniotas, com exceção dos 

quelônios, os movimentos de inspiração são efetuados pelos músculos intercostais. A 

respiração realizada por bomba de aspiração ocorre com a expansão da região anterior da 

cavidade pleuroperitoneal, que gera uma pressão negativa, direcionando o ar para dentro dos 

pulmões (BRAINERD, 1999; DUNCKER, 2004). Inicialmente esse movimento era gerado 

pela aspiração costal com o movimento de rotação das costelas. Secundariamente, outros 

músculos evoluírem para auxiliar na inspiração, como os análogos músculos diafragmáticos 

de Mammalia e de Crocodylia. Os músculos transversus abdominis e retrahens costarum são 

os responsáveis pelo processo de exalação do ar. (LIEM, 1988; BRAINERD, 1999). Nos 

quelônios, os músculos responsáveis pelos processos de inspiração são os obliquus abdominis 

e serratus, que se estendem a partir dos membros, enquanto que os músculos responsáveis 

pela experição são transverus thoracis e transversus abdominis (LYSON et al., 2014). 

Nos Répteis esses movimentos musculares são realizados periodicamente. Répteis realizam 

respiração intermitente (WANG et al., 1988). A ventilação é realizada em episódios que se 

iniciam com a expiração e terminam com uma inspiração (MILSOM, 1991; DRUZISKY & 

BRAINERD, 2001). Cada episódio ventilatório pode ser composto por um único evento 

ventilatório ou por muitos eventos ventilatórios (expiração – inspiração), dependendo das 

condições ambientais às quais o animal é submetido (MILSOM & JOHANSEN, 1975; GANS 

& CLARCK, 1976; ANDRADE & ABE, 1999; KLEIN et al., 2002; SKOVGAARD & 

WANG, 2004; MACIEL et al., 2011). A respiração intermitente é conveniente para esses 

animais por ser menos custosa energeticamente (GANS & CLARCK, 1976). Durante a apneia 

(período não-ventilatório), as trocas gasosas continuam ocorrendo no epitélio pulmonar, 

garantindo suprimento de oxigênio para atividades que são realizadas nesse período 

(LENFANT et al., 1970; LANDBERG et al., 2009). O padrão irregular da frequência 

respiratória, com intervalos de apneia mais longos, é típico de espécies de hábito de vida 

aquático ou semi-aquático e pode persistir mesmo no ambiente terrestre (BURGGREN, 1975; 

GLASS et al., 1978). 
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1.1.2 O estudo das trocas gasosas em quelônios 

Dentre os répteis, o clado Testudines é considerado um grupo pertinente para o estudo da 

respiração, visto que os animais pertencentes a este grupo possuem um Bauplan singular que 

influencia na fisiologia das trocas gasosas. Os quelônios são animais de fácil reconhecimento 

devido à presença da carapaça, na região dorsal, e do plastrão, na região ventral. A coluna 

vertebral e as costelas são fusionadas à carapaça, impedindo a participação dessas estruturas 

no processo de ventilação. Essas estruturas rígidas vão limitar a expansão da cavidade 

abdominal (BRAINERD, 1999), o que poderia diminuir a eficiência das trocas gasosas nesse 

grupo. Para suprir essas limitações, grupos musculares que evoluíram para a participação da 

respiração costal em outros amniotas não são mais necessários (GANS & HUGHES, 1967; 

GAUNT & GANS, 1969). Por último, a cabeça, assim como os membros anteriores e 

posteriores tem a capacidade de se retrair para dentro da carapaça. Membros e cinturas 

também podem ajudar na entrada e saída de ar dos pulmões, porém não existe um padrão 

nessa função entre os quelônios (MCCUTCHEON, 1943; WALKER, 1963; GANS E 

HUGHES, 1967; GAUNT E GANS, 1969; JACKSON E PRANGE, 1979; LANDBERD ET 

AL., 2003; 2009). Esse movimento interfere no volume pulmonar do animal, reduzindo o 

volume de ar que entra nos pulmões a cada inspiração (CORDEIRO, 2014; BAÚ 2016).  

Testudines apresentam uma organização básica com pulmões multicamerais, 

compartimentalizados internamente por um brônquio intrapulmonar (PERRY, 1998). Outra 

característica encontrada nos Testudines é a presença de um septo pós-pulmonar localizado 

ventralmente em relação aos pulmões (LAMBERTZ et al., 2010). O septo pós-pulmonar 

surge ainda durante o desenvolvimento embrionário e separa a cavidade pleural da cavidade 

peritoneal (PERRY, 1998). Dessa forma, os pulmões estão restritos à cavidade pleural, presos 

dorsalmente pelos mesopneumônios dorsais. A partir desse plano básico, houve diversificação 

morfológica dos pulmões dentro do grupo, incluindo aumento ou diminuição do número de 

câmaras intrapulmonares, o comprimento e localização do brônquio intrapulmonar nas 

diferentes famílias descritas e o grau de desenvolvimento do septo pós-pulmonar e do 

mesopneumônio dorsal. (PERRY, 1998; LAMBERTZ et al., 2010).  

Testudines há muito tempo é considerado um grupo monofilético (GAFFNEY & MEYLAN, 

1984) e trabalhos recentes utilizando caracteres morfológicos e moleculares corroboram a tese 

de que os animais pertencentes a esse clado possuem uma origem única (GAFFNEY & 

MEYLAN, 1988;. SHAFFER ET AL., 1997; WU ET AL.,1999; CERVELLI ET AL., 2003; 

FUJITA ET AL., 2004; KRENZ ET AL., 2005; PARHAM ET AL., 2006; VARGAS-
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RAMIREZ ET AL., 2008; GUILLON et al., 2012), que remete ao período Triássico, há 

aproximadamente 220 milhões de anos (LI et al., 2008). 

A ordem Testudines, hoje representada por aproximadamente 300 espécies divididas em 13 

famílias (BISBY et al., 2012; VAN DIJK et al., 2014), sendo que oito dessas famílias 

ocorrem na América do Sul (Dermochelyidae, Cheloniidae, Chelydridae, Emydidae, 

Kinosternidae, Testudinidae, Podocnemididae e Chelidae) (Friol, 2014). A família Chelidae 

ocupa territórios que abrangem a Austrália, Nova Guiné e América do Sul, onde são 

representados pelos gêneros Acanthochelys, Chelus, Hydromedusa, Mesoclemmys, Phrynops, 

Platemys e Rhinemys (VAN DIJK et al., 2014). Na América do Sul a distribuição geográfica 

das espécies que compõem esses gêneros vai desde o norte da Colômbia até a Argentina 

(PRITCHARD, 1979; SEDDON, 1997; POUGH et al., 2003). Todos os gêneros de Chelidae 

ocorrem no Brasil e das 23 espécies identificadas, 19 habitam biomas brasileiros (SOUZA, 

2004). 

A fauna brasileira não é contemplada nos estudos sobre o sistema respiratório. A maioria dos 

trabalhos que consideram quelônios da fauna brasileira abordam assuntos como conservação 

(MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999; BUGONI et al., 2001; THOMÉ et al., 2007), 

biologia reprodutiva (ALHO & PÁDUA, 1982; BAPTISTOTTE et al., 2003), nidificação 

(VOGT & BULL, 1982; SOUZA & VOGT, 1982; MARCOVALDI et al., 2007), aspectos 

alimentares (VOGT, 1981), estruturas populacionais (FACHÍN-TERÁN & VOGT, 2004; 

BJORNDAL et al, 2006), hipóteses de dispersão e forrageio (NARO-MACIEL et al., 2007) e 

migração (MORTIMER, 1987).  

1.1.3 Phrynops geoffroanus: história natural e fisiologia da respiração 

 A espécie investigada nesta tese, Phrynops geoffroanus (SCHWEIGGER, 1812), pertence ao 

gênero Phrynops, são animais conhecidos popularmente como cágados de pescoço longo ou 

cágado de barbicha.  A espécie pode ser facilmente distinguida pela forma do casco e da 

cabeça mais achatada, e pelas linhas brancas e esverdeadas ao longo dos lados da cabeça 

(SCHNEIDER et al., 2010). Esses animais vivem a maior parte do tempo em ambientes de 

água doce (ORENSTEIN, 2012). Os trabalhos encontrados na literatura que contemplam o 

gênero Phrynops abordam principalmente assuntos sobre taxonomia (RODHIN & 

MITTERMEIER, 1983; Bickham et al., 2007; Friol, 2014), relações filogenéticas (SEDDON 

ET al., 1997; GEORGES et al., 1999; FUJITA et al., 2004; WINKLER, 2006; LOURENÇO 

et al., 2012; FRIOL, 2014), distribuição geográfica (RUSSELL et al., 1978; BRANDÃO et 

al., 2002; SOUZA, 2005), importância econômica e influência antrópica (BRITES & 

http://species.wikimedia.org/wiki/Schweigger
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RANTIN, 2004; FACHÍN-TERÁN et al., 2001a; PIN, 2009; PIÑA et al., 2009), aspectos 

alimentares (MOLINA, 1990; FACHÍN-TERÁN & VOGT, 1995; MOLINA et al., 1998; 

SOUZA, 2004); conservação (BUGONI et al., 2001; THOMÉ et al., 2007) e biologia 

reprodutiva (ALHO & PÁDUA, 1982; BUJES, 1998; SOUZA & ABE, 2001; 

BAPTISTOTTE et al., 2003; TORTATO, 2007; SILVA & VILELA, 2008; FERREIRA JR. 

et al., 2011; SCHNEIDER et al., 2011). A fisiologia da respiração desse táxon tem sido 

negligenciada e existe somente um trabalho na aérea (CORDEIRO; ABE & KLEIN, 2016).   

A espécie Phrynops geoffroanus representa possivelmente um complexo de espécies 

(MITTERMEIER et al. 1980; RHODIN & MITTERMEIER, 1983) e tem ampla distribuição 

no Brasil, ocorrendo desde a Amazônia colombiana até o sul do Brasil e norte da Argentina. 

Esses animais são generalistas, sendo encontrados em rios e córregos, com diferentes 

velocidades de correntes, lagos, e são vistos habitando canais e rios em perímetro urbano 

(PRITCHARD & TREBBAU 1984, ERNST & BARBOUR 1989; SOUZA & ABE 2000, 

2001; SOUZA et al. 2008; BRITES & RANTIN 2004; VAN DIJIK et al., 2014).  

Phrynops geoffroanus é um exemplo da discrepância das estratégias utilizadas para a 

realização das trocas gasosas. Em um trabalho realizado com o objetivo de se medir o custo 

metabólico da respiração da espécie Phrynops geoffroanus, observou-se que os indivíduos 

dessa espécie apresentaram valores de ventilação e consumo de oxigênio atmosférico muito 

mais baixos (1,7 ± 0,6 ml.kg
-1

.min
-1

 e 0,07 ± 0,03 mlO2.kg
-1

.min
-1

, respectivamente) 

(CORDEIRO, 2014; CORDEIRO; ABE & KLEIN, 2016), quando comparados aos de outros 

quelônios já investigados (JACKSON, 1985; GLASS et al., 1985; Vitalis & Milsom, 1986a,b; 

BAGATTO & HENRY, 1999). Esses valores podem ser considerados um indício do uso de 

alguma via alternativa para as trocas gasosas, por meio de estruturas extrapulmonares 

(BELKIN, 1968; GAGE & GAGE, 1886; LEGLER & WINOKUR, 1983).  

  

1.1.4 Respiração bimodal em quelônios 

A investigação acerca da respiração bimodal em quelônios remete ao século XIX e se 

estendeu ao longo do século XX, com abordagens de estudos fisiológicos e morfológicos. A 

respiração bimodal pode ser definida como a habilidade de realizar trocas gasosas entre o 

animal e os meios aéreo e aquático (BELKIN, 1968; JACKSON et al., 1976; GATTEN, 1980, 

1984; STONE et al., 1992a). Gage e Gage (1886) demonstraram a ocorrência da respiração 

aquática para duas espécies de quelônios; Apalone muticus e A. spinifera spinifera.  

Para que um epitélio tenha função de transporte de gases, algumas propriedades devem ser 
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observadas: grande área superficial de contato com o meio externo, superfície úmida, pequena 

distância de difusão e rede de capilares (PIIPER & SCHEID, 1982). Algumas estruturas 

extrapulmonares em Testudines detêm essas características e, por essa razão, poderiam 

realizar trocas gasosas. Já foram observados que as trocas gasosas podem ocorrer através da 

integumento, do epitélio bucofaringeal, do epitélio da cloaca e/ou pela bolsa cloacal (GAGE 

& GAGE, 1886; WANG et al., 1989; STONE et al., 1992a; KING & HEATWOLE, 1994; 

GORDOS & FRANKLIN, 2002; JACKSON et al., 2004).  

Em Elseya latisternum foram encontrados tecidos altamente vascularizados na região dos 

membros traseiros, além de ter sido constatada a presença de um par de bolsas cloacais 

(KING & HEATWOLE, 1994). Belkin (1968) constatou que Sternotherus minor poderia 

permanecer até 5000 horas submerso à 22ºC, com água saturada, absorvendo oxigênio da 

água. A absorção de O2 e eliminação de CO2 por processo passivo, por meio da pele, também 

já foi observada em Sternotherus odoratus (ROOT, 1949), S. minor (BELKIN, 1968) e 

Trionys triunguis (GIRGIS, 1961). A bomba bucal e a bomba cloacal observado em inúmeros 

quelônios são uma forma ativa de fornecer O2 às superfícies que vão realizar as trocas 

gasosas. Espécies como Chelydra serpentina (BAGATTO & HENRY, 1999), Sternotherus 

minor (BELKIN, 1968), Trachemys scripta (BELKIN, 1968), Platysternon megacephalium 

(DRUZISKY & BRAINERD, 2001), Trionyx sinensis (WANG et al., 1989), Apolone 

spinifera aspera (DUNSON, 1960) e Elseya latisternum (KING & HEATWOLE, 1994b) 

realizam a bomba bucal durante a submersão, enquanto que na espécie Rheodytes leukops 

(LEGLER & CANN, 1980) foi observado a bomba cloacal.  

A bolsa cloacal é composta por um par de apêndices da cloaca que podem ser altamente 

vascularizadas e usadas para as trocas gasosas no ambiente aquático, através da difusão ativa 

entre o animal e o meio aquático (PETERS, 1964; LEGLER, 1993b; KING & HEATWOLE, 

1994). A presença dessa estrutura foi registrada pela primeira vez na literatura por Perrault, 

em 1733, em Testudo elegans (KING & HEATWOLE, 1994). Após essa publicação, diversos 

outros trabalhos apontaram a presença ou ausência desses órgãos (BOJANUS, 1821), e ainda 

a descrição dos mesmos em diversas espécies (NOBLE & NOBLE, 1940; ASHLEY, 1955; 

NIELSEN, 1983; MALLMAN-FRANCO, 2002).   

Smith e James (1958) sumarizaram a ocorrência da bolsa cloacal em quelônios, avaliando a 

importância taxonômica dessa estrutura. Nesse trabalho, os autores atribuíram a presença das 

bolsas cloacais para as famílias Pelomedusidae, Emydidae, Chelydridae, Platysternidae e 

Chelidae, a qual pertence o gênero Phrynops.  
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1.1.5 Justificativa e objetivos do trabalho 

As diferenças nos ajustes fisiológicos encontrados em Phrynops geoffroanus, em relação às 

espécies já apresentadas na literatura foram evidentes, mesmo quando estes foram expostos as 

condições em que a ventilação era estimulada (hipóxia e hipercarbia) (CORDEIRO et al., 

2016). Esses dados justificam a importância de se investigar quais as vias são utilizadas por 

esses animais para a absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, além das trocas 

gasosas já conhecidas através do epitélio pulmonar. Esses órgãos ou tecidos explicariam o 

fato de P. geoffroanus apresentar baixos níveis de �̇�O2, �̇�CO2 e �̇�E. A demanda de oxigênio 

requerida pelo animal pode estar sendo complementada por esses meios alternativos, através 

da água. Novas investigações devem priorizar a dissecação dessa espécie, bem como 

medições de trocas gasosas aquáticas para corroborar a sugestão das trocas gasosas estarem 

sendo realizados por meios de vias aéreas e aquáticas. 

Este trabalho se propôs a investigar se Phrynops geoffroanus possui outras estruturas (e se 

sim, quais) habilitadas para realizar as trocas gasosas com o meio em que esteja inserido. O 

mesmo é o primeiro trabalho que investigará aspectos morfofisiológicos das trocas gasosas 

por vias pulmonares e extrapulmonares em espécies da família Chelidae pertencentes à fauna 

brasileira.   

Para responder a pergunta principal desta tese, escolheu-se por uma abordagem integrativa, 

abrangendo diferentes áreas da biologia. Kramer (1987) afirma que a respiração é um 

processo multifacetado, sendo necessário o estudo a partir de diferentes abordagens. A 

investigação das trocas gasosas em quelônios sob os pontos de vista comportamentais, 

morfológicos e fisiológicos são estratégicos para se entender a demanda metabólica necessária 

para a manutenção das atividades desses animais e quais os fatores que interferem na 

eficiência das trocas gasosas. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi investigar, sob a luz de diferentes abordagens 

metodológicas, se Phrynops geoffroanus possui estruturas extrapulmonares capazes de 

realizar trocas gasosas. Esta tese foi dividia em seis capítulos, esta introdução geral, o 

segundo capítulo dedicado criar um protocolo anestésico para P. geoffroanus que possa ser 

usado em diferentes condições experimentais e clínicas. Esse capítulo veio a partir da 

demanda da necessidade de manipulação de P. geoffroanus para a realização de 

procedimentos cirúrgicos.  

A partir do terceiro capítulo, os objetivos se voltaram para corroborar ou não a hipótese de 

que P. geoffroanus pode realizar respiração bimodal. A última parte da tese traz as 
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considerações finais, relacionando os achados discutidos nos capítulos anteriores. Os 

objetivos específicos desta tese foram:  

1. Descrever e quantificar padrões comportamentais subaquáticos de P. geoffroanus, 

relacionando os ajustes comportamentais aos ajustes fisiológicos frente às 

mudanças ambientais nas concentrações de gases respiratórios na água (Capítulo 

3); 

2. Analisar qualitativamente e quantitativamente as estruturas que possam estar 

associadas com as trocas gasosas extrapulmonares de P. geoffroanus, 

estabelecendo as suas funções morfofuncionais (Capítulo 4); 

3. Investigar se P. geoffroanus é capaz de realizar trocas gasosas com o ambiente 

aquático por meio da cavidade bucofaringeal ou por meio das bolsas cloacais 

(Capítulo 5). 
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2. CAPÍTULO 2 - PROTOCOLO ANESTÉSICO PARA 

PHRYNOPS GEOFFROANUS VISANDO PROCEDIMENTOS 

EXPERIMENTAIS EM FISIOLOGIA  
2.1 RESUMO  

O uso dos fármacos em répteis durante protocolos experimentais em investigações 

fisiológicas geralmente está relacionado à contenção física do animal para a preparação do 

mesmo para o protocolo experimental, podendo envolver a inserção do animal no setup 

experimental, a canulação de algum vaso sanguíneo para coleta de sangue ou injeção de 

droga, inserção de cateter para coleta de material biológico ou algum tipo de sensor para 

medir temperatura corpórea ou/e parâmetros cardiovasculares. Dependendo da finalidade do 

fármaco nos experimentos de fisiologia, a escolha da droga e da dose são componentes 

importantes a ser considerados para induzir a sedação ou anestesia profunda dos animais a 

serem estudados. O objetivo deste capítulo foi criar um protocolo anestésico para P. 

geoffroanus que possa ser usado em diferentes condições experimentais e clínicas, visto a 

dificuldade de induzir um quadro anestésico nessa espécie, devido a baixo metabolismo 

associada a ela. A escolha das drogas que foram usadas nesta investigação levou em 

consideração aplicações de diferentes drogas anestésicas e analgésicas, para se assegurar a 

presença dos efeitos das drogas em P. geoffroanus. O protocolo anestésico testou a 

combinação de cetamina e do midazolam em três diferentes doses. Parâmetros físicos e a 

frequência cardíaca foram monitorados após a aplicação de cada protocolo anestésico. Os 

parâmetros fisícos sugeriram que as combinações anestésicas que usaram 40 mg.kg
-1

 de 

cetamina foram mais vantajosas em estabelecer um plano anestésico suficiente para a 

realização procedimentos invasivos que não tenham tempo prolongado. O tempo de indução e 

recuperação foram menores para as combinações que usaram 40 mg.kg
-1

 de cetamina, porém 

a dose de midazolam usada na combinação 2 foi menor (2 mg.kg
-1

), determinando então o uso 

da combinação 2 (cetamina 40 mg.kg
1
 e e 2 mg.kg

-1
) como a melhor escolha alternativa para 

o uso em tanto na clínica quanto para estudos experimentais.  
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2.2 ABSTRACT 

Anesthetic drugs are generally applied in reptiles during physiological investigations is order 

to physically contain the animal to set it up for the experimental protocol. These procedure 

may involve the insertion of the animal into the experimental setup, the cannulation of some 

blood vessel for blood collection or drug injection, catheter insertion to collect biological 

material or surgical implantation of a sensor to measure body temperature or/and 

cardiovascular parameters. Depending on the purpose of the drug in physiology experiments, 

the choice of drug and dose are important components to be considered to induce sedation or 

deep anesthesia of the animals to be studied. The objective of this chapter was to create an 

anesthetic protocol for P. geoffroanus that could be used under different experimental and 

clinical conditions, given the difficulty of inducing an anesthetic condition in this species due 

to the low metabolism associated with it. The choice of drugs that were used in this 

investigation took into consideration applications of different anesthetic and analgesic drugs 

to ensure the presence of the effects of the drugs on P. geoffroanus. The anesthetic protocol 

tested the combination of ketamine and midazolam in three different doses and physical 

parameters and heart rate were monitored for five hours after drug application. Physical 

parameters suggested that anesthetic combinations using 40 mg.kg
-1

 ketamine were more 

advantageous in establishing a sufficient anesthetic plan for invasive procedures of short 

duration. Induction and recovery times were shorter for combinations using 40 mg.kg
-1

 of 

ketamine, but the midazolam dose used in combination 2 was shorter (2 mg.kg
-1

), thus 

determining the use of combination 2 (ketamine 40 mg.kg
-1

 and midazolam 2 mg.kg
-1

) as the 

best alternative choice for use in both clinical and experimental studies. 
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2.3 INTRODUÇÃO 

O manejo anestésico de répteis, apesar de ser atualmente mais estudado do que alguns anos 

atrás, ainda enfrenta desafios que permeiam três pontos principais: 1) Reptilia, que engloba 

mais de 7800 espécies, abrange um grupo de animais amplamente diverso em tamanho, forma 

e história filogenética, o que pode refletir na diversidade do uso de diferentes fármacos e 

doses para sedação/anestesia desse grupo; 2) Ainda há muitas lacunas sobre os efeitos dos 

diferentes fármacos nos répteis, com a ausência de estudos sistemáticos e contínuos, 

desconhecimento sobre farmacodinâmica e farmacocinética dessas drogas nas diferentes 

espécies de répteis, além de muitas dessas informações não estarem formalmente 

documentadas na literatura especializada (READ, 2004; GUIRRO et al., 2010); 3) Aspectos 

morfofisiológicos dos répteis devem ser levados em consideração no momento da escolha do 

sedativo/anestésico a ser aplicado, devido às especializações do grupo como a ectotermia do 

grupo, o shunt cardíaco, o sistema porta renal e a respiração intermitente (BENNET, 1991; 

READ, 2004; SLADKY; MANS, 2012). 

A temperatura corpórea dos répteis reflete na sua taxa metabólica, devido à condição 

ectotérmica desses organismos. A temperatura ótima preferida (TOP) dos répteis varia entre 

20-38ºC e cada espécie tem a sua faixa de TOP. A TOP deve ser levada em consideração na 

hora da aplicação do protocolo anestésico, pois no intervalo de temperatura onde o 

metabolismo do animal é mais elevado, a anestesia será metabolizada mais rápida e o tempo 

de ação será reduzida e mais eficiente (MOSLEY, 2005; O’MALLEY, 2005). O shunt 

cardíaco também pode influenciar na termorregulação corpórea dos répteis. O coração dos 

répteis tem um único ventrículo, mas funcionalmente possui 3 câmaras que direcionam o 

sangue para a circulação sistêmica e pulmonar, conforme a demanda do animal (MOSLEY, 

2005; O’MALLEY, 2005; LONGLEY, 2008). Se o shunt estiver direcionado da direita para a 

esquerda no momento da aplicação do protocolo anestésico, o sangue será conduzido para a 

circulação sistêmica, promovendo melhor distribuição dos fármacos por todo o organismo.  

Ainda em relação ao sistema circulatório, nos répteis é encontrado o sistema porta-renal. 

Alguns trabalhos sugerem que seja melhor evitar aplicar o protocolo anestésico nos membros 

posteriores, devido à presença do sistema porta-renal, enquanto outros trabalhos afirmam que 

a validade desta informação ainda não pode ser validade pela ausência de estudos (HOLZ et 

al., 1997B; MOSLEY, 2005; KIRCHGESSNER; MICHELL 2009). O sistema porta-renal é 

formado pelas veias da região caudal e que encontram próximo aos rins, onde passam pelo 

processo de ultrafiltragem antes de retonarem ao coração (HOLZ et al., 1997a). Enquanto 
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alguns fármacos já mostraram ter uma alta taxa de eliminação na primeira passagem pelos 

rins, a eficiência da indução anestésica pode ser limitada (HEARD, 2001). Por fim, os répteis 

realizam respiração intermitente, com períodos ventilatórios intercalados por períodos de 

apnéia (BURGGREN; SHELTON, 1979). A fisiologia respiratória dos répteis pode refletir 

em algumas questões no momento da aplicação do protocolo anestésico: o maior tempo de 

indução quando se faz uso da anestesia inalatória e o cuidado que se deve ter quando o animal 

está sob o efeito de anestesia que promovem o relaxamento muscular e, consequentemente, 

deprimem o trabalho dos músculos que promovem a expiração e inspiração dos pulmões 

(MOSLEY, 2005; SLADKY; MANS, 2012). 

O uso dos fármacos em répteis durante protocolos experimentais em investigações 

fisiológicas geralmente está relacionado à contenção física do animal para a preparação do 

mesmo para o protocolo experimental. A contenção animal pode ter como finalidade a 

inserção do animal no setup experimental (GREUNZ, et al., 2018), a canulação de algum 

vaso sanguíneo para posterior coleta de sangue ou injeção de alguma droga (CROSSLEY et 

al., 1998; HICKS; WANG, 1999; JACKSON et al., 2004; JOYCE et al., 2018), a inserção de 

cateter para coleta de material, introdução de sensor de medição de temperatura ou/e pressão 

cardíaca (SKOVGAARD et al., 2005; SANDERS et al., 2015), manipulação experimental in 

vivo ou in vitro (JOHNSON et al., 1998) etc.  

Dependendo da finalidade do fármaco nos experimentos de fisiologia, a escolha da droga e da 

dose é importante para induzir a sedação ou anestesia profunda do modelo experimental. A 

principal diferença entre sedação e anestesia é o grau de autonomia fisiológica em que será 

mantido o organismo durante a realização dos procedimentos ao qual o animal será 

submetido. A sedação não deve deprimir os reflexos protetores das vias aéreas ou ter efeito 

depressor cardiovascular (SLADKY; MANS; 2012), enquanto que a anestesia é alcançada 

quando há perda da sensibilidade devida à depressão do sistema nervoso central 

(ACKERMAN et al., 2005). Levando essas definições em consideração, protocolos que só 

necessitem da restrição física podem fazer uso de fármacos que provoquem a sedação do 

animal, ao passo que em procedimentos mais prolongados e que podem causar dor, os animais 

devem ser contidos com substâncias e doses que provoquem a anestesia, esta podendo ser 

local ou geral.  

Na prática veterinária, uma grande variedade de drogas tem sido usada para provocar 

anestesia ou sedação em répteis, em diferentes doses, aplicada sozinha ou combinada com 

outros fármacos (BENNETT, 1991; PARRA et al., 2009; EATWELL, 2010; SLADKY; 

MANS, 2012; REGO, 2013; SEABRA et al., 2015). Essas drogas podem ser administradas na 
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forma injetável, quando a droga entra no organismo por meio de injeção do fármaco na forma 

líquida via intraperitoneal (IP), intramuscular (IM) ou intravenoso (IV), ou inalatória, quando 

a droga na sua forma gasosa entra no organismo por meio do trato respiratório do animal. 

Alguns exemplos de fármacos que podem ser citados por fazer parte da rotina veterinária de 

répteis são propofol, medetomidina, cetamina, butorfanol, midazolam, atipamezole, morfina, 

acepromazina, etomidato, rocunório, isoflurano e halotano (HELMICK et al., 2000; 

CHITTICK et al., 2002; KAUFMAN et al., 2003; JUNIOR, 2005; CAVALCANTI et al., 

2007; FLÔRES et al., 2008; BOSSO et al., 2009; SANTOS et al., 2009; BORTOLINI, 2011; 

SANTOS ETA AL., 2012; HARMS et al., 2014; MCGUIRE et al., 2014). 

Em contraposição, uma reduzida variedade de drogas é usada para sedação e anestesia de 

répteis na área da pesquisa em fisiologia animal comparada. Muitos dos trabalhos que 

investigam a fisiologia cardiorrespiratória, por exemplo, por meio da experimentação animal 

fazem uso apenas de pentobarbital sódico, propofol, isoflurano e halotano para manipulação 

dos animais anestesiados (POWELL; GRAY, 1989; HOPKIN et al., 1995; WANG et al., 

2000; AXELSSON et al., 2007; SKOVGAARD et al., 2007; MARSCHAND et al., 2014). 

Algumas das justificativas ao uso desses fármacos com maior frequência diz respeito ao 

acesso menos burocrático a essas drogas, aos efeitos farmacológicos durante e após o tempo 

de anestesia e à facilidade de manipulação e aplicação da droga.  

Em quelônios, testes de novos protocolos anestésicos são recorrentes, assim como a 

investigação dos efeitos que os fármacos sedativos e anestésicos causam nas diferentes 

espécies ao longo tempo. Esses testes tem o objetivo de encontrar novas combinações e doses 

de fármacos que possam ser usados em diferentes contextos, como trabalhos de campo e em 

laboratório.  

A demanda por esse tipo de investigação se apresenta por inúmeros motivos. Em um trabalho 

de campo onde é necessária a manipulação dos animais, o uso do isoflurano é dificultado 

devido à necessidade de deslocamento do equipamento de inalação para o campo (MCGUIRE 

et al., 2014). Além disso, os aparelhos de inalação anestésica tem alto valor de mercado, 

sendo trocadas por alternativas menos custosas. Com quelônios também é observado que 

muitas vezes a anestesia com anestésicos inalatórios não é tão eficiente porque esses animais 

podem permanecer longos períodos em pausa pós-inspiratória (JACOBSON, 1984; BIENZLE 

et al., 1992; EMERY et al., 2014; KNOTEK, 2014). Também pode ser destacado que muitos 

dos agentes farmacológicos que já possuem protocolos anestésicos para outros répteis não 

podem aplicados para quelônios sem que antes sejam testados, devido à alta variabilidade dos 

seus diferentes efeitos nas diferentes espécies (JACOBSON, 1984; BIENZLE et al., 1992; 
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EMERY et al., 2014). Essa alta variabilidade pode ser consequência de um fator 

ecofisiológico como a taxa metabólica da espécie (BIENZLE et al., 1992; HIRANO, 2011). 

Ou seja, se determinada espécie apresenta baixa taxa metabólica, a anestesia tende a demorar 

mais tempo para começar a fazer efeito e mais tempo é necessário para o animal retornar à 

condição inicial.  

A investigação de protocolos anestésicos em quelônios advém desde a década de 1980 

(BENNETT, 1991), mas muitos trabalhos desse tipo têm sido publicados após a virada do 

século (CHITTICK et al., 2002; MCGUIRE et al., 2014). O uso da hipotermia para anestesiar 

quelônios foi uma prática cotidiana tanto na prática veterinária quanto para estudo desses 

animais por muitas décadas do século passado (BENNETT, 1996; THURMON et al., 1996), 

mas hoje é uma prática eticamente questionável, pois não elimina os reflexos dolorosos. O 

desenvolvimento e aplicação de novas drogas, primeiramente em mamíferos, ampliou a opção 

de fármacos que poderiam ser testados nos quelônios. 

Dessa forma, atualmente é possível encontrar trabalhos que tenham testados diferentes 

protocolos anestésicos em inúmeras espécies de quelônios, como o uso de agente injetáveis 

únicos como o propofol (Cheolonoidis carbonaria, BORTOLINI, 2011; Podocnemis unifilis, 

HIRANO et al., 2009; Trachemys scripta, JACOBSEN et al., 2012), midazolam 

(Dermochelys coriacea, HARMS et al., 2014; Chelydra serpentina, BIENZLE et al., 1996; 

Trachemys scripta elegans, OPPENHEIM; MOON, 1995), cloreto de succinilcolina 

(Lepidochelys kempi, MOON; STABENAU, 1996), cetamina (Trachemys scripta, RIVERA, 

2012; Trachemys scripta elegans, HOLZ; HOLZ, 1994; Chelydra serpentina, BIENZLE, 

1996), rocunório (Terrapene carolina major, KAUFMAN, 2003), alfaxalona (Trachemys 

scripta elegans, KNOTEK, 2014) entre outros (APÊNDICE A).  

Porém, a maior parte dos trabalhos que propõe novos protocolos anestésicos para quelônios 

investigaram os efeitos da combinação de um ou mais agentes farmacológicos, como as 

combinações entre etomidato e burtofanol (Podocnemis expansa, ÁVILA JUNIOR, 2005), 

etomidado e fentanila (Podocnemis expansa, ÁVILA JUNIOR, 2005), propofol e xilazina 

(Podocnemis expansa, SANTO et al., 2008), dextomedetomidina e midazolam (Trachemys 

scripta scripta, SCHNELBACHER et al., 2012), rocunório e neostigmina (Podocnemis 

expansa, BOSSO et al., 2009), alfaxalona, meloxicam e butorfanol (Trachemys scripta 

elegans, Testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo marginata, Testudo horsfieldii, 

KNOTEK, 2014), cetamina e medetomidina (Chelonia mydas, HELMICK et al., 2007; 

Caretta caretta, CHITTICK et al., 2012), cetamina e butorfanol (Caretta caretta, 

CAVALCANTI et al., 2007), cetamina e dexmedetomidina (Dermochelys coriácea, 
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HARMSN et al., 2014; Trachenys scripta scripta, MORICI et al, 2017), cetamina, 

dexmedetomidina e morfina (Gopherus polyphemus, MCGUIRE et al., 2014), cetamina e 

xilazina (Trachemus scripta elegans, HOLZ; HOLZ, 1994) e cetamina e midazolam 

(Chelydra serpentina, BIENZLE et al., 1992; Trachemys scripta elegans, HOLZ; HOLZ, 

1994; Trachemys dorbigny, FLÔRES et al., 2008) (APÊNDICE A).  

A investigação do uso de diferentes protocolos anestésicos em Phrynops geoffroanus ainda é 

escassa, visto que atualmente existem apenas três trabalhos na literatura. Em 2009 e 2012 

Santos e colaboradores investigaram os efeitos da associação entre midazolam e propofol e 

em diferentes doses de etomidatos, respectivamente. Os efeitos do uso da lidocaína e 

bupivacaína foram investigados em 2011 por Ribeiro. Apesar do rápido tempo de indução 

observado nesses protocolos, nenhum deles era eficiente em garantir um grau de anestesia 

profunda por tempo suficiente para se realizar procedimentos cirúrgicos mais evasivos e 

demorados. Como alguns dos procedimentos dentro da experimentação em fisiologia animal 

requerem intervenções cirúrgicas de médio e/ou grande porte, se faz necessário o 

desenvolvimento de um protocolo anestésico que cumpra o papel de anestesiar o animal por 

tempo satisfatório. Além disso, P. geoffroanus apresentou o menor valor de taxa metabólica 

dentre os quelônios (CORDEIRO et al., 2016). Essa característica fisiológica também deve 

ser levada em consideração na hora de se determinar um protocolo anestésico para a espécie.  

Com base no que foi apresentado anteriormente, o objetivo deste capítulo foi criar um 

protocolo anestésico para P. geoffroanus que possa ser usado em diferentes condições 

experimentais e clínicas.  
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2.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.4.1 Animais 

Espécimes de P. geoffroanus (N = 7) foram cedidos pelo Bosque Zoológico Fábio Barreto, 

em Ribeirão Preto. Os animais foram transportados até o Departamento de Biologia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) e 

foram mantidos no Biotério de Tetrápodes Silvestres. Todos os indivíduos eram adultos, sem 

sexo determinado e massa corpórea de 1,864 ± 0,362 kg. Durante o período de aclimatação os 

animais foram condicionados em caixas de polietileno (69 x 51,5 x 39 cm) inclinadas com 

água, permanecendo duas áreas, alagada e seca, por onde os animais poderiam circular. O 

fotoperíodo da sala acompanhava o regime de dia e noite de Ribeirão Preto. A temperatura da 

sala era mantida em 25 ± 3°C e durante o inverno foi usado um aquecedor portátil (Mallory, 

Brasil) para manter a constância de temperatura no ambiente. A alimentação foi fornecida 

pelo menos 2 vezes por semana, composta por ração para peixe, carne vermelha e frutas. A 

água foi fornecida ad libitum. A alimentação dos animais foi suprimida no prazo mínimo de 2 

dias antes dos protocolos experimentais, visando minimizar a interferência da digestão sobre 

as respostas investigadas.  

2.4.2 Protocolo experimental 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (n° 16.5.818.59.8). Os animais foram atestados aptos para 

participarem do estudo pela aparência física geral, massa corpórea e alimentação. Todos os 

indivíduos participaram dos testes de todos os protocolos anestésicos. A escolha das drogas 

que foram usadas nesta investigação levou em consideração aplicações de diferentes drogas 

anestésicas e analgésicas, para se assegurar a presença dos efeitos das drogas em P. 

geoffroanus. Com base nessas observações prévias, foram selecionados protocolos 

anestésicos com a combinação entre cloridrato de cetamina 10% (50 mg/ml; Syntec, SP) e 

midazolam (5mg/ml; Teuto, GO), nas seguintes doses: combinação 1: Cetamina (60 mg/kg) e 

Midazolam (2 mg/kg); combinação 2: Cetamina (40 mg/kg) e Midazolam (2 mg/kg); 

combinação 3: Cetamina (40 mg/kg) e Midazolam (3 mg/kg).  

Os procedimentos foram realizados na Nucleon Diagnósticos Veterinários (Ribeirão Preto, 

SP). No dia anterior à aplicação do protocolo anestésico os animais eram transportados até o 

local. Nos dias que os procedimentos foram realizados a temperatura da cidade teve uma 

máxima de 28 °C. A temperatura da sala na clínica variou entre 25 e 30 °C ao longo das horas 

de avaliação. Lâmpadas acopladas às caixas foram usadas para manter os animais aquecidos 
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após a aplicação dos protocolos anestésicos. A dose anestésica foi administrada sempre pela 

manhã. A massa corpórea de cada animal foi considerada para o cálculo do volume anestésico 

aplicado. A via de administração foi intramuscular (seringa de 3 mL, agulha 0,7x25 mm), 

aplicada nos membros anteriores e a ordem de aplicação foi randomizada para cada dia de 

teste. Foi estabelecido um intervalo mínimo de sete dias entre as aplicações dos diferentes 

protocolos anestésicos. 

Com os animais em decúbito ventral foram monitorados parâmetros fisiológicos e físicos 

imediatamente antes e durante 5 horas após a aplicação da anestesia. Os batimentos cardíacos 

foram monitorados periodicamente por meio de ultrassonografia (Vivid S5, GE, EUA). As 

variáveis físicas foram monitoradas seguindo métodos adaptados de Ziolo e Bertelsen (2009): 

os movimentos espontâneos, reflexos palpebral corneal e do toque das patas, e estímulo 

doloroso foram classificados em presente (0) ou ausente (1), enquanto que para o tônus 

muscular foi usado um escore subjetivo (0 a 3). As variáveis físicas foram observadas a cada 

10 minutos, na primeira hora de observação, e a cada 30 minutos entre a segunda e a quinta 

hora de observação. Todas as variáveis foram medidas e anotadas por um único observador 

em uma ficha (APÊNDICE B). 

Para notificar nas fichas essas observações, se fez necessário o conhecimento prévio de 

parâmetro que estava sendo investigado. Os movimentos espontâneos são movimentos do 

corpo gerados pelo animal de forma coordenada, sem a necessidade de um estímulo anterior; 

o reflexo é definido como reação muscular esquelética a partir do toque; e estímulo doloroso é 

a resposta do animal à dor com retirada do membro do local que provoca a dor (ZIOLO; 

BERTELSEN, 2009). Já o tônus muscular é a resistência do animal à manipulação, no caso, 

do membro posterior e foi pontuado com escore de 0 a 3, onde 0 significou o tônus muscular 

do indivíduo não anestesiado e 3 significava a ausência de qualquer tipo de resistência. Os 

reflexos foram estimulados por uma pinça de dissecção anatômica sem dente, sendo que o 

toque nas patas se deu na porção dorsocaudal do metatarso. O estímulo doloroso foi acessado 

com uma beliscada com a pinça nas membranas interdigitais do membro posterior. Ao final 

das 5 horas de avaliação dos efeitos das diferentes doses de cetamina e midazolam, os animais 

retornaram ao biotério e foram monitorados por até 36 horas após a aplicação da combinação 

anestésica. Durante esse monitoramento, os animais foram mantidos em caixas individuais, 

com água numa profundidade segura para que não houvesse afogamento durante o 

reestabelecimento total da anestesia. Após 48 horas os animais eram devolvidos às caixas de 

manutenção no biotério.  
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2.4.3 Análise dos dados 

A partir das avaliações físicas dos efeitos anestésicos e analgésicos das diferentes 

combinações anestésicas foram calculados os escores anestésicos, que foi a soma das 

pontuações dadas às respostas dos parâmetros físicos durante a avaliação, os tempos de 

indução, de platô e de recuperação dos protocolos, além dos tempos de indução de 

recuperação de cada um dos parâmetros físicos avaliados.  

A soma dos “pontos” que eram aplicadas às variáveis físicas, foi determinada escores para 

cada tempo de avaliação. O escore máximo que poderia ser alcançado neste trabalho foi 7. Os 

animais que alcançaram essa pontuação foram considerados totalmente anestesiados. O escore 

0 significava a ausência dos efeitos anestésicos e qualquer valor entre 0 e 7 foi considerado 

um estado intermediário, com a presença de alguns dos efeitos das combinações anestésicas. 

Os tempos de indução, fase de platô ou duração da ação da anestesia e o tempo de 

recuperação do animal da anestesia foram calculados. O tempo de indução foi determinado 

quando pelo menos 3 parâmetros físicos mudavam de escore e se mantinham por pelo menos 

10 minutos. O tempo de platô era a fase estável da indução máxima alcançada até que 

quaisquer 3 dos parâmetros aumentaram. O tempo de recuperação se deu quando todos os 

reflexos avaliados e um mínimo de 50% do tônus muscular retornaram à condição pré-

anestésica. No caso dos tempos de indução e recuperação de cada parâmetro físico, o primeiro 

foi calculado seguindo uma lógica parecida ao tempo de indução do protocolo anestésico; foi 

determinado quando a avaliação alcançava o escore máximo e se mantinha pelo menos por 

duas avaliações seguidas. Enquanto isso, o tempo de recuperação foi determinado quando foi 

observada pelo menos uma mudança do score ao longo do tempo de avaliação.  

2.4.4 Análise estatística 

Os parâmetros físicos foram testados estatisticamente com ANOVA one-way e pos-hoc Tukey 

ou test-t para testar se houve diferença entre as diferentes combinações anestésicas. Valores 

de P < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Os valores foram apresentados 

com média ± desvio padrão.  
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2.5 RESULTADOS 

Os tempos de indução, da fase de platô e de recuperação são apresentados na Tabela 1. Foi 

possível observar que os tempos de indução, fase platô e recuperação apresentaram valores 

muito variáveis. O tempo de indução para todas as combinações anestésicas foi entre 10 e 50 

minutos, sendo que o tempo de indução da combinação 1 foi estatisticamente maior que a 

combinação 2 (P = 0,0305). O tempo da fase de platô apresentou diferenças significativas 

entre as combinações 1 e 2 (P < 0,001) e entre as combinações 1 e 3 (P = 0,0337), e o tempo 

de recuperação entre as combinações 1 e 2 (P < 0,001), sendo que para os três tempos 

avaliados, apesar de não ter sido encontrada diferença estatística entre os resultados, a 

combinação 2 apresentou menores valores de tempo indução, platô e recuperação que a 

combinação anestésica 3.  

 

 

Tabela 2.1. Efeitos das diferentes combinações de cetamina e midazolam sobre os tempos de indução, fase platô 

e tempo de recuperação. 

 Dados apresentados como média e desvio padrão.* aponta a diferença estatística da combinação 1 (Cetamina 

(60 mg/kg) e Midazolam (2 mg/kg)) em relação às outras combinações. 

 
Tempo de indução 

(min) 

Fase Platô 

(min) 

Tempo de recuperação  

(min) 

Cetamina (60 mg/kg) Midazolam (2 mg/kg) 37,14 ± 4,88 285,71 ± 25,07 295,71 ± 11,34 

Cetamina (40 mg/kg) Midazolam (2 mg/kg) 25,71 ± 12,72* 137,14 ± 70,643* 162,86 ± 64,48* 

Cetamina (40 mg/kg) Midazolam (3 mg/kg) 27,14 ± 13,80* 204,29 ± 75,91* 231,43 ± 82,54* 

 

Os escores máximos obtidos para as combinações anestésicas 1, 2 e 3 foram respectivamente 

5 (3,86 ± 0,42), 6 (4,05 ± 0,31) e 6 (4,04 ± 0,32) (Figura 2.1). Os escores máximos para as 

combinações 2 e 3 foram obtidos pelos mesmos indivíduos (APÊNDICE C) e em um 

intervalo de tempo de 10 a 30 minutos (exceto por um indivíuo, que obteve escore 6 após 90 

minutos da aplicação da anestesia). Em nenhuma das combinações anestésicas aplicadas, os 

animais retornaram a um estágio físico observado antes da aplicação da anestesia durante o 

tempo de avaliação Ao final das cinco horas de avaliação, os escores das combinações 1, 2 e 3 

foram 4 ± 0,53, 4 ± 0,31 e 3 ± 0,34, respectivamente. O escore máximo do tônus muscular 

(Figura 2.2) foi alcançado em 30 minutos após as aplicações, para as três combinações 
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anestésicas, sendo observado um retorno ao nível intermediário do tônus muscular ao final do 

tempo da avaliação apenas para a combinação anestésica 3. 

Os tempos de indução e recuperação foram analisados para cada parâmetro físico e analisados 

separadamente (Tabela 3). Os movimentos espontâneos dos animais não apresentaram 

diferença estatística no tempo de indução e apresentaram valores entre 20 e 40 minutos para a 

combinação 1, 10 e 90 minutos para a combinação 2 e e 10 e 30 minutos para a combinação 3. 

Para o tempo de recuperação, a combinação 2 foi menor (P = 0,0278) que a combinações 1. 

Os tempos de indução e recuperação das combinações anestésicas 1, 2 e 3 foram 

estatisticamente iguais para tônus muscular, enquanto que para reflexo ao toque das patas, foi 

observada diferença para o tempo de indução, onde o início da perda da sensibilidade ao 

toque das patas foi significativamente mais rápido na aplicação da combinação anestésica 2 

em relação à combinação 1 (P = 0,0142). 

Para o tempo de indução à perda da dor e o tempo de recuperação ao estímulo doloroso, 

foram excluídos os animais que não perderam o estímulo doloroso durante o tempo de 

avaliação. Dessa forma, todos os resultados da combinação 1 foram excluídos e não houve 

diferença entre os tempos de indução à perda da dor e de recuperação ao estímulo doloroso 

nas combinações 2 e 3. O parâmetro “Reflexo corneal e palpebral” não entrou nas análises 

estatísticas porque as combinações anestésicas manejadas neste trabalho não fizeram efeito. 

 

Figura 2.1 Escore total (0 a 7) dos efeitos das diferentes combinações anestésicas sobre os parâmetros físicos de 

P. geoffroanus.  
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Figura 2.2 Escore do efeito das diferentes combinações anestésicas sobre o tônus muscular (0 a 3) de P. 

geoffroanus. 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0 2 7 0 3 0 0

0

1

2

3

T e m p o  (m im )

E
s

c
o

r
e

C e ta m in a  (6 0  m g /k g )  +  M id a z o la m  (2  m g /k g )

C e ta m in a  (4 0  m g /k g )  +  M id a z o la m  (2  m g /k g )

C e ta m in a  (4 0  m g /k g )  +  M id a z o la m  (3  m g /k g )

Dados apresentados como média e erro padrão. Fonte: Cordeiro, 2019 

Os dados referentes à frequência cardíaca são apresentados na Figura 2.3. As análises 

estatísticas não foram rodadas para esses dados devido à ausência de alguns resultados. Os 

testes dos protocolos anestésicos foram realizados durante o horário comercial na clínica e, 

por esse motivo, os intervalos de tempo propostos para a realização dos procedimentos não 

puderam ser seguidos à risca. No tempo antes da aplicação da anestesia foi observada uma 

tendência à diferença da frequência cardíaca entre as combinações anestésicas 1 e as demais 

combinações. Na combinação 1, houve um aumento da frequência após 60 minutos seguido 

por retorno aos valores registrados antes da aplicação da combinação anestésica. Para as 

combinações 2 e 3, a frequência cardíaca se manteve sem alterações após as primeiras duas 

horas e depois diminuiu, sem sinal de recuperação até o final do tempo de experimento.  

Figura 2.3 Efeitos das combinações anestésicas sobre a frequência cardíaca de P. geoffroanus. 
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Tabela 2.2. Efeitos das combinações anestésicas sobre o tempo de indução e recuperação dos diferentes parâmetros físicos de P. geoffroanus. Dados apresentados como média 

e desvio padrão. 
 Movimento espontâneo Tônus muscular Reflexo ao toque das patas Reflexo corneal e palpebral Estímulo doloroso 

 

Tempo de 

indução 

(min) 

Tempo de 

recuperação 

(min) 

Tempo de 

indução 

(min) 

Tempo de 

recuperação 

(min) 

Tempo de 

indução 

(min) 

Tempo de 

recuperação 

(min) 

Tempo de 

indução 

(min) 

Tempo de 

recuperação 

(min) 

Tempo de 

indução 

(min) 

Tempo de 

recuperação 

(min) 

Cetamina  

(60 mg/kg) 

Midazolam  

(2 mg/kg) 

25,71  

±  

7,87 

217,14  

±  

107,50 

28,57  

±  

6,90 

248,57  

±  

70,81 

28,57  

±  

6,90 

244,29 

 ±  

87,34 

NA NA NA NA 

Cetamina  

(40 mg/kg) 

Midazolam  

(2 mg/kg) 

27,14  

±  

29,28  

87,14  

±  

66,01¹ 

25,71  

±  

13,97 

244,29  

±  

55,93 

15,71  

±  

7,872² 

150,00  

±  

54,77² 

NA NA 

30,00  

± 

34,64*
,
² 

56,00  

± 

40,99*
,
² 

Cetamina  

(40 mg/kg) 

Midazolam  

(3 mg/kg) 

20,00 

 ±  

10,00 

197,14  

±  

105,15 

22,86  

±  

12,7,74 

198,57  

±  

102,54 

22,86  

±  

11,13 

168,57 

± 

105,90 

NA NA 

16,00 

± 

5,48*
,
² 

46,00 

± 

11,40² 

¹ aponta a diferença estatística da combinação anestésica 2 em relação às outras combinações. 

² aponta a diferença estatística da combinação anestésica em relação à combinação 1. 

NA se aplica quando o tempo de indução/recuperação excedeu o tempo de avaliação. 

* valores que excederam o tempo de avaliação foram retirados da análise.  
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2.6 DISCUSSÃO 

Protocolos experimentais podem exigir diferentes níveis de sedação ou anestesia, dependendo 

do tipo de procedimento que será realizado e o grau de invasão sobre o animal. A escolha da 

droga e a dose que serão utilizadas são determinantes para promover a sedação ou um bom 

plano anestésico. Além da escolha do fármaco, a temperatura do animal e o local de aplicação 

também são fatores relevantes para provocar o melhor efeito da droga (BENNET, 1991).  

Répteis são animais ectotérmicos e precisam de uma fonte de calor externa para regularem a 

temperatura corpórea. Por essa razão, durante a aplicação de um protocolo anestésico é 

importante que a temperatura do animal esteja dentro da zona de temperatura ótima preferida 

(SLADKY; MANS, 2012). Para répteis, essa temperatura normalmente é considerada entre 

20°C e 25°C para espécies aquáticas e entre 25ºC e 35ºC para espécies de climas tropicais 

(VAGA, 2004; SLADKY; MANS, 2012). Para Phrynops geoffroanus a faixa térmica 

preferencial fica entre 24,31°C e 30,61°C (EMIDIO JÚNIOR; BARRADAS, 2017). A 

aplicação das diferentes combinações anestésicas se deu em dias em que a temperatura média 

registrada na cidade de Ribeirão Preto foi de 28°C e os animais permaneceram em caixas com 

lâmpadas incandescentes para manter o local aquecido, antes da aplicação e durante o tempo 

de avaliação das combinações anestésicas. 

O sistema porta renal é um sistema de veias que passa no entorno dos rins, provindos das 

veias ilíacas e epigástricas (SLADKY; MANS, 2012; SILVA, 2008; O’MALLEY, 2005; 

SLADKY; MANS, 2012). Apesar de Kirchgessner e Michell (2009) constatarem que o local 

da aplicação da anestesia não tem influência nos efeitos anestésicos, ainda é indicado que a 

aplicação de drogas para causar anestesia ou sedação seja aplicada em regiões craniais em 

répteis (FERNANDES, 2010; BENNET, 1991). Outra justificativa para a aplicação desses 

fármacos na região cranial é a relação entre alta taxa de eliminação, elevada toxicidade renal e 

o tipo de fármaco que está sendo administrado (HEARD, 2001). Neste trabalho a aplicação 

das combinações anestésicas foi realizada em um dos membros anteriores. 

A escolha da combinação da cetamina e do midazolam para se criar um novo protocolo 

anestésico para P. geoffroanus se deu como uma alternativa ao uso de barbitúricos, como o 

pentobarbital sódico, durante procedimentos na fisiologia animal (DUPRAS et al., 2001; 

ALVES-JÚNIOR et al., 2012). Em relação ao pentobarbital sódico, a combinação de 

cetamina e midazolam apresenta poucos efeitos colaterais fisiológicos, menor tempo de 

indução e/ou recuperação (KAPLAN; TAYLOR, 1957; WOOD et al., 1992; BENNETT, 
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1991), além de contar com um menor custo e menores dificuldades ao acesso a esses 

fármacos em território brasileiro.  

A cetamina é um anestésico dissociativo que atua em áreas corticais e suprime a transmissão 

de impulsos nociceptivos da região da formação reticular mesencéfala e do núcleo medial do 

tálamo (VALADÃO, 2002). Por essa razão, a cetamina possui propriedades analgésicas e de 

paralisia do movimento e amnésia sem a perda da consciência (THURMON et al., 1996; 

LUFT; MENDES, 2005). Seu uso isolado já foi bem disseminado, mas não é mais indicado, 

devido às suas limitações como relaxamento muscular e analgesia insuficientes, longos 

períodos para a total recuperação da anestesia e mudanças nas frequências cardíaca e 

respiratória (BONATH, 1979; SEDGEWICK, 1980; FRYE, 1981; COOPER; SAINSBURY, 

1997; ROJAS, 2002). O midazolam é um benzodiazepínico que possui atributos hipnóticos, 

ansiolíticos e miorrelaxantes (BROWN et al., 1997; VALADÃO, 2002). Essas características 

causam sedação e relaxamento muscular, sem gerar alta toxicidade e alterações da frequência 

cardíaca (BIENZLE; BOYD, 1992). Dessa forma, a associação da cetamina com o midazolam 

pode garantir ótima sedação e um bom plano anestésico sem a necessidade de aplicação de 

altas doses e sem causar alterações fisiológicas severas. 

As diferentes doses da combinação entre cetamina e midazolam se mostraram eficientes em 

promover sedação e anestesia, dependendo da dose que foi testada. Os resultados mostram 

uma alta variabilidade dos tempos de indução, fase platô e tempo de recuperação para todas as 

combinações testadas. Esse alta variabilidade é consequência da variação da própria espécie 

(BENNETT, 1991). Cada animal pode variar sua taxa metabólica individualmente, 

produzindo diferentes taxas de absorção, metabolização e eliminação dos anestésicos. 

Resultados como o encontrado neste estudo são facilmente encontrados na literatura e 

refletem a dificuldade de se encontrar um protocolo anestésico que seja seguro e hábil para 

diferentes espécies de répteis.  

A frequência cardíaca pré-anestésica em P. geoffroanus variou entre 11,00 e 44,40 batimentos 

por minuto (bpm). Porém, valores mais altos no momento pré-anestésico forma mensurados 

na combinação 1 (26,91 ± 11,32 bpm) quando comparado às combinações 2 (17,26 ± 4,82) e 

3 (18,00 ± 2,83). Santos e colaboradores (2012) mediram a frequência cardíaca pré-anestésica 

em P. geoffroanus, encontrando valores entre 35,2 e 39 bpm. As diferenças entre as 

frequências cardíacas observadas antes da aplicação das condições 1 e 2 e 3 podem ter sido 

causada pela habituação dos animais ao transporte até a clínica e a manipulação do animal 

para a aplicação dos protocolos anestésicos. Ao longo do tempo de ação das combinações 

anestésicas, foi possível observar como padrão uma tendência à queda da frequência cardíaca. 
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A mesma tendência foi encontrada em Podocnemis unifilis, após um aumento na frequência 

cardíaca dez minutos após a aplicação do protocolo anestésico (ALVES-JÚNIOR, 2012). 

Montenegro (2004) também registrou um aumento inicial na frequência cardíaca e 

posteriormente gradual redução entre 30 e 60 minutos. Essa observação vai de encontro às 

outras investigações que propuseram protocolos anestésicos com cetamina e midazolam e não 

encontraram mudanças nas respostas fisiológica cardíaca e respiratória em seus resultados 

(BIENZLE; BOYD, 1992; HOLZ; HOLZ, 1994; SCHUMACHER, 1996; HERNANDEZ-

DIVER et al., 2007). 

Dentre as diferentes combinações testadas, a combinação 1 (Cetamina 60 mg/kg e Midazolam 

2 mg/kg) apresentou maiores tempos de indução, platô e recuperação. Quando comparado 

com os efeitos de cetamina e midazolam na mesma dose, para Trachemys scripta elegans, 

observou-se que os tempos de indução, platô e recuperação foram menores para T. scripta, 

mesmo com os animais sendo mantidos em temperaturas entre 23-25 °C (HOLZ; HOLZ, 

1994). Quando submetidos ao mesmo protocolo anestésico da combinação 2, Caiman 

crocodilus obteve um tempo de indução da anestesia três vezes menor do que os relatados 

neste trabalho (HIRANO, 2011). A relação encontrada entre o aumento da dose de cetamina e 

diminuição dos tempos de indução também não foram encontrados no presente trabalho. 

Essas diferenças podem ser consequência da menor taxa metabólica apresentada por P. 

geoffroanus (CORDEIRO et al., 2016), que descaracterizariam uma dose-dependência para a 

ocorrência de um bom plano anestésico. 

Em relação às combinações 2 e 3, apesar de não ter apresentado diferença estatística, foi 

possível constatar que o tempo da fase platô e o tempo de recuperação foram maiores na 

combinação 3. Apesar do uso isolado do midazolam em protocolos anestésicos já ter sido 

testado e comprovado ser inviável para causar sedação ou anestesia em répteis (HARVEY-

CLARK, 1993), a combinação com a cetamina e em doses mais altas tendeu a retardar o 

tempo de ação do plano anestésico e o tempo de recuperação sobre os indivíduos de P. 

geoffroanus.  

O escore máximo que poderia ser obtido neste trabalho não foi alcançado porque em todos os 

protocolos anestésicos testados, os reflexos palpebral e corneal não foram cessados. A perda 

dos reflexos palpebral e corneal são um indicativo da anestesia profunda excessiva em répteis 

(BENNETT, 1996; MOSLEY et al., 2003) e, por esse motivo, devem ser evitados. A 

cetamina pode promover uma boa sedação, no entanto, sem haver perda de consciência do 

animal (BENNETT, 1996). O retorno dos animais às condições pré-anestésicas não foi 

observado neste trabalho (escore 0), após um intervalo de cinco horas de avaliações. O 
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protocolo que injetou 60 mg/kg de cetamina 2 mg/kg de midazolam foi o que manteve os 

animais mais letárgicos ao final do tempo de avaliação, seguido da combinação 2, e da 

combinação 3, respectivamente. Isso pode ser explicado pela alta dose de cetamina aplicada 

na combinação 1, que pode prolongar o retorno à condição pré-anestésica (HOLZ; HOLZ, 

1994; ALVES-JUNIOR, 2006; RIVERA, 2012).  

O impedimento do retorno dos animais às condições pré-anestésicas se deu por diferentes 

parâmetros físicos, dependendo de qual protocolo anestésico era testado. As combinações 

anestésicas 1 e 2 não diminuíram os escores de tônus muscular e apenas dois indivíduos 

realizavam movimentos espontâneos ao final do tempo de observação. Para a combinação 

anestésica 3, três animais não apresentaram movimentos espontâneos ao final do teste, porém 

cinco animais já apresentavam sensibilidade ao toque nas patas.  

O escore 6 foi atingido nas combinações 2 e 3, devido, em sua maioria, à ausência de resposta 

ao estímulo doloroso. Entre os protocolos que usaram midazolam nas doses 2 e 3 mg/kg 

(cetamina na dose 40 mg/kg), ambas as combinações mantiveram os animais sem estímulo 

doloroso entre 10 e 40 min. Bienzle e Boyd (1992) testaram a combinação de cetamina (40 

mg/kg) e midazolam (2 mg/kg) em Chelydra serpentina e concluíram que, apesar da 

combinação ter promovido a ausência do estímulo doloroso em quatro dos seis animais 

testados, ocorreu por um período muito curto para se fornecer analgesia para um 

procedimento cirúrgico. A mesma combinação do protocolo anestésico foi testada em Caiman 

crocodilos, mas não interrompeu o estímulo doloroso (HIRANO, 2012). Santos e 

colaboradores (2012) alcançaram um plano anestésico com ausência de resposta ao estímulo 

doloroso em três espécimes de Podocnemis expansa, quando submetidos à combinação 

anestésica de cetamina (60 mg/kg) e midazolam (2 mg/kg), mas os autores concluíram que 

esse resultado não foi suficiente para estabelecer um novo protocolo anestésico para 

procedimentos cirúrgicos na espécie. Em P. geoffroanus, cinco dos sete animais testados 

perderam a nocicepção nas combinações 2 e 3, com tempo de recuperação variando entre 10 e 

50 minutos, tempo suficiente para a realização de cirurgias de pequeno e médio porte.  

A dor é uma sensação que, apesar de subjetiva, pode ser definida como uma experiência 

desagradável que causa uma reação repulsiva ou agressiva (BENNETT, 1998; MOSLEY, 

2011). Os mesmos neurotransmissores documentados como moduladores da dor em 

mamíferos já foram identificados em anfíbios e répteis (DAVIDOFF et al., 1973; GANS; 

ULINSKI, 1992; BENNETT, 1998). A reação comportamental a um estímulo doloroso se 

torna um parâmetro objetivo e mensurável importante para se avaliar um protocolo anestésico. 

A presença do midazolam neste trabalho teve o objetivo de se estabelecer um protocolo 
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anestésico que provocasse analgesia satisfatória para P. geoffroanus, uma vez que o uso da 

cetamina isolado não promove esse aspecto (BIENZLE; BOYD, 1992; HOLZ; HOLZ, 1994).  

A combinação 2 apresentou vantagens de aplicação em relação às demais combinações. Os 

movimentos espontâneos retornaram mais rápidos em relação às combinações 1 e 3, e o 

tempo de indução e recuperação no que se refere ao toque das patas foi menor em relação à 

combinação 1. Esses resultados foram alcançados fazendo uso de menores doses tanto de 

cetamina quanto de midazolam. Combinação 2 aparenta ser a melhor escolha tanto para 

procedimentos mais simples como para realizar cirurgias mais invasivas e que não tenham 

duração tão longa. Enquanto isso, a combinação 3 apresentou um retorno às condições do pré-

anestésicas mais rápido do que as outras combinações, se mostrando ideal para aplicação 

clínica ou experimental que possam envolver procedimentos invasivos mais curtos, a 

manipulação do animal pré-experimento ou até indução anestésica para canular o animal para 

manutenção da cirurgia em anestésicos inalatórios.  
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3. CAPÍTULO 3 - COMPORTAMENTO SUBAQUÁTICO DE 

PHRYNOPS GEOFFROANUS FRENTE À RESPOSTAS 

FISIOLÓGICAS 

3.1 RESUMO  

Desde que fisiologia e comportamento de um animal têm que se integrar para manter a 

homeostase corpórea, estudos conjuntos da fisiologia e do comportamento são fundamentais 

para entender a biologia de um organismo. Para tanto, se faz importante o padrão de atividade 

da espécie que se deseja estudar, demarcando sua história natural e níveis de atividades ao 

longo de um dia ou ao longo do ano e, poder acessar essas informações para mensurar os 

tempos e frequências dos diferentes padrões comportamentais e fazer perguntas acerca dos 

diferentes aspectos da biologia da espécie que possam envolver as respostas comportamentais, 

incluindo investigações fisiológicas. A respiração bimodal, uma estratégia bem documentada 

na literatura, pode aumentar o tempo submerso e promover diferentes padrões 

comportamentais em quelônios aquáticos. P. geoffroanus foi exposta a diferentes pressões 

parciais de oxigênio aquático enquanto que diferentes partes do corpo eram isoladas 

mecanicamente do meio aquático, com o objetivo de se analisar as mudanças 

comportamentais e se estas são resultado da presença de respiração bimodal na espécie. Os 

comportamentos dos indivíduos foram analisados em períodos de medição ao longo de duas 

horas. A partir da observação dos comportamentos subaquáticos de P. geoffroanus foi gerado 

um etograma composto por 18 categorias comportamentais. A frequência desses 

comportamentos mostrou que P. geoffroanus passou a maior parte do tempo em repouso e 

submerso. Os tempos de atividade e submerso foram diferentes quando os animais tinham a 

cabeça e a cabeça e a cloaca isolada, em relação à ausência de intervenção e a intervenção na 

cloaca e na pele, evidenciando que as vias extrapulmonares são as vias mais importantes para 

as trocas e que estruturas extrapulmonares de trocas gasosas estão ausentes ou não atuam o 

suficiente para manter o nível de atividades nesses animais.  

  



 

 

53 
 

3.2 ABSTRACT 

Since an animal's physiology and behavior have to be integrated to maintain bodily 

homeostasis, joint studies of physiology and behavior are critical to understand an organism's 

biology. Therefore, it is important to study the activity pattern of a species, investigating its 

natural history and activity levels over a day or throughout the year. This will allow to access 

the times and frequencies of different behavioral patterns and to ask questions about different 

aspects of a species biology that may involve behavioral responses, including physiological 

investigations. Bimodal breathing, a well-documented strategy in the literature, can increase 

submergence time and promote different behavioral patterns in aquatic turtles. P. geoffroanus 

was exposed to different partial pressures of aquatic oxygen while different body parts were  

isolated from the aquatic environment in order to analyze behavioral changes and whether 

they could be associated to bimodal respiration in the species. The behaviors of individuals 

were monitored for two hours and analyzed at four different time point (0-10, 30-40, 60-70 e 

110-120 min). From the observation of the underwater behavior of P. geoffroanus an etogram 

composed of 18 behavioral categories was generated. The frequency of these behaviors 

showed that P. geoffroanus spent most of its time resting underwater. The times of activity 

and submergence were different when the animals had head or head and cloaca isolated, when 

compared to the absence of intervention or intervention in cloaca and skin. This indicates that 

the lungs represent the most important pathway for gas exchange and that extrapulmonary gas 

exchange structures seems to be absent or may not be sufficiently well developed to maintain 

the level of aerobic activity in this species. 
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3.3 INTRODUÇÃO 

Tinbergen (1963) considerou a fisiologia uma causa proximal do comportamento animal. Na 

fisiologia comparada, contudo, estudos de mecanismos celulares ou sistêmicos são mais 

comuns, enquanto etólogos geralmente desconsideram as bases fisiológicas do 

comportamento. Desde que fisiologia e comportamento de um animal têm que se integrar para 

manter a homeostase corpórea, estudos conjuntos da fisiologia e do comportamento são 

fundamentais para entender a biologia de um organismo. 

A observação de padrões comportamentais já é considerada uma importante ferramenta de 

orientação para a compreensão do comportamento animal, do estudo da neurobiologia, das 

questões emergentes sobre conservação do meio ambiente e manejo de recursos naturais e do 

bem-estar animal (BECK et al., 1991; RUBICK; NIBLICK, 1994; YAMAMOTO, 2011; 

SMART et al., 2014). A investigação de questões ecofisiológicas e evolutivas, como 

preferência térmica, relações sociais e o uso de padrões comportamentais como caracteres 

filogenéticos também são cada vez mais frequentes (ANGILLETTA et al., 2002; SENTER et 

al., 2014). A construção de um etograma, que consiste numa lista de padrões 

comportamentais e suas descrições (ARAÚJO, 1996), é importante por dois motivos a 

formulação e estudo dos repertórios comportamentais, por meio dos quais é possível, em 

primeiro lugar, conhecer o padrão de atividade da espécie que se deseja estudar, demarcando 

sua história natural e níveis de atividades ao longo de um dia ou ao longo do ano e, poder 

acessar essas informações para mensurar os tempos e frequências dos diferentes padrões 

comportamentais e fazer perguntas acerca dos diferentes aspectos da biologia da espécie que 

possam envolver as respostas comportamentais, incluindo investigações fisiológicas.  

Trabalhos que construíram inventários comportamentais, no intuito de gerarem um etograma 

em espécies de quelônios ainda são incipientes na literatura (RUBY; NIBLICK, 1994; 

ARAÚJO, 1996; KAXMAIER et al., 2001; SCHNEIDER et al., 2010; SMART et al., 2014), 

mas diversas espécies de quelônios já tem repertórios bem descritos sobre o comportamento 

alimentar (PRITCHARD, 1984, 1989; LEGLE, 1993; CLOUDSLEY-THOMPSON, 1994; 

PRITCHARD; TREBBAU, 1994, SOUZA E ABE, 1995; MOLINA et al., 1998; 

MALVASIO et al., 2003), comportamento reprodutivo (BELS; CRAMA, 1994) e relações 

agonísticas (AUFFENBERG, 1977; BURY, 1979; RUBY; NIBLICK, 1994; SCHNEIDER et 

al., 2010). Em contraste, raros são os trabalhos que se propuseram a descrever alguns padrões 

comportamentais subaquáticos (FORMANOWICZ et al., 1989; ARAÚJO, 1996; PRIEST; 

FRANKLI, 2002; CLARK et al., 2008). Espécies de quelônios podem permanecer longos 



 

 

55 
 

períodos submersos (SANTOS et al., 1990), e o comportamento de mergulho dentro desse 

clado pode ter relação com aspectos ecológicos, como o perigo da predação (KRAMER et al., 

1983; KRAMER, 1988; HEITHAUS; FRID, 2003) e a temperatura do ambiente (HERBERT; 

JACKSON, 1985; ULSTCH, 1985; PRASSACK et al., 2001; PRIEST; FRANKLIN, 2002; 

GORDOS et al., 2003a, 2003b), e aspectos fisiológicos (GORDOS; FRANKLIN, 2002; 

MATHIE; FRANKLIN, 2006; CLARK et al., 2008). 

Os aspectos fisiológicos que podem levar a diferentes tempos de submersão em quelônios 

aquáticos são inúmeros, como o volume pulmonar, a capacidade de reduzir o metabolismo 

aeróbico, produção de ATP por vias anaeróbicas e habilidade de absorver oxigênio do meio 

aquático por vias extrapulmonares (NIELSEN, 1983). Dessa forma, um determinado nível de 

atividade subaquática pode assegurar a manutenção da vida do organismo, resultando no 

mínimo de suprimento de oxigênio necessário para sistema nervoso central e o coração 

(SANTOS ET AL, 1990; GORDOS; FRANKLIN, 2002).  

A respiração bimodal, uma estratégia bem documentada na literatura, pode aumentar o tempo 

submerso e promover diferentes padrões comportamentais em quelônios aquáticos (BELKIN, 

1968; ULTSCH et al., 1984; STONE et al., 1992A; PRIEST; FRANKLIN, 2002). Muitos 

trabalhos mostram uma correlação positiva entre a concentração de oxigênio dissolvido na 

água e o tempo de submersão de quelônios (ULTSCH et al., 1984; ULTSCH, 1985; STONE 

et al., 1992b). Por exemplo, espécies da família Trionychidae são eficientes trocadores dos 

gases oxigênio e dióxido de carbono, podendo se manter submersos por várias horas 

ininterruptamente (ULTSCH et al., 1984; ULTSCH, 1985; STONE et al., 1992b), enquanto 

espécies como Kinosternon subrubrum emergem até à superfície com mais frequência 

(STONE et al., 1992a).  

A pele, o epitélio bucofaringeal, o epitélio da cloaca e/ou a bolsa cloacal podem ser 

responsáveis pelas trocas gasosas aquáticas em quelônios (GAGE; GAGE, 1886; WANG et 

al., 1989; STONE et al., 1992a; KING; HEATWOLE, 1994; GORDOS; FRANKLIN, 2002; 

JACKSON et al., 2004). Para irrigar os tecidos da cavidade bucofaringeal e das bolsas 

cloacais, os animais precisam produzir fluxo de água por meio de atividade muscular, que age 

como uma bomba (BELKIN, 1968; LEGLER; CANN, 1980; WANG et al., 1989; 

BAGATTO; HENRY, 1999; DRUZISKY; BRAINERD, 2001; GORDOS; FRANKLIN, 

2002), enquanto que as trocas gasosas pelo epitélio podem ocorrer através da difusão passiva 

(ROOT, 1949; GIRGIS, 1961; BELKIN, 1968; STONE et al., 1992; CROCKER et al., 2000; 

JACKSON et al., 2004). O acesso da água a essas estruturas depende de posturas e padrões 

comportamentais. Chrysemys picta bellii e Graptemys geographica mantém a cabeça e os 
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membros estendidos quando está submerso em contato com o substrato ou flutuando, 

aumentando a superfície de contato do epitélio com a água oxigenada (CROCKER et al., 

2000; JACKSON et al., 2004). A ação da bomba bucal foi observada em Chelydra 

serpentina, Sternotherus minor e Platysternum megacephalium e depende da abertura e 

fechamento da boca e posterior movimento gular (BELKIN, 1968; BAGATTO; HENRY, 

1999; DRUZISKY; BRAINERD, 2001). A bomba cloacal já foi observada em muitas 

espécies de quelônios, como Rheodytes leukops e Elseya albagula, por meio da ação das 

bolsas cloacais (GORDOS; FRANKLIN, 2002; STOREY et al., 2008) 

Como consequência dos ajustes fisiológicos necessários para a manutenção do mergulho nas 

espécies aquáticas de quelônios, é imprescindível uma mudança comportamental 

complementar a esses ajustes, a qual pode ser acessada por meio da observação da mudança 

das frequências dos comportamentos. Alguns trabalhos já vêm investigando a relação entre o 

nível de respiração bimodal e o tempo de mergulho em diferentes espécies (GATTE, 1984; 

PRIEST; FRANKLIN, 2002; GORDOS et al., 2003; MATHIE; FRANKLIN, 2006; CLARK 

et al., 2008), mas nenhum deles buscou relacionar o tempo de submersão com o nível de 

atividade subaquática e a hipótese da respiração bimodal.  

Em trabalho publicado por Cordeiro e colaboradores (2016), os valores de consumo de 

oxigênio aéreo em Phrynops geoffroanus foram os menores já mensurados para quelônios 

(JACKSON, 1985; GLASS et al., 1985; VITALIS; MILSOM, 1986a,b; BAGATTO; 

HENRY, 1999). A partir desse resultado, foi proposta a hipótese de que P. geoffroanus seria 

capaz de realizar respiração bimodal. Uma das estratégias para se responder a essa perguntar é 

investigar os padrões comportamentais da espécie. Para verificar se há relação entre tempo de 

submersão e níveis de atividade e as mudanças nos níveis de oxigênio na água, P. geoffroanus 

foi exposta a diferentes pressões parciais de oxigênio aquático enquanto que diferentes partes 

do corpo eram isoladas mecanicamente do meio aquático. Se P. geoffroanus tiver um nível 

considerável de trocas gasosas com o meio aquático, o mesmo responderia às mudanças do 

nível de oxigênio aquático mudando as frequências de determinados padrões 

comportamentais. O isolamento de partes do corpo possibilita o esclarecimento sobre qual 

estrutura do corpo seria responsável pela captação do oxigênio do meio aquático.  
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3.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.4.1 Animais 

Espécimes de P. geoffroanus (N = 6) foram cedidos do Bosque Zoológico Fábio Barreto, em 

Ribeirão Preto. Os animais foram transportados até o Departamento de Biologia da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) e foram 

mantidos no Biotério de Tetrápodes Silvestres. Todos os indivíduos eram adultos de sexo 

indeterminado. Durante o período de aclimatação os animais foram condicionados em caixas 

de polietileno (69 x 51,5 x 39 cm) mantidas inclinadas com água, permanecendo duas áreas, 

alagada e seca, por onde os animais poderiam circular. O fotoperíodo da sala acompanhava o 

regime de dia e noite de Ribeirão Preto. A temperatura da sala era mantida em 24 ± 1°C 

(média ± desvio padrão) e durante o inverno foi usado um aquecedor portátil (Mallory, Brasil) 

para manter a constância de temperatura no ambiente. A alimentação foi fornecida pelo 

menos 2 vezes por semana, composta por ração para peixe, carne vermelha, frutas e legumes. 

A água foi fornecida ad libitum. A alimentação dos animais foi suprimida no prazo mínimo de 

2 dias antes da coleta de dados comportamentais, visando reduzir as interferências da digestão 

sobre as respostas investigadas.  

3.4.2 Filmagens 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (n° 16.5.818.59.8). A sala onde foram realizadas as 

filmagens teve o acesso restrito, para que movimentos externos não interferissem no 

comportamento do animal que estava sendo filmado. As temperaturas da sala e da água do 

aquário eram controladas para se manterem a 25 ± 2 º C. Os animais foram filmados 

individualmente em um aquário (150 x 50 x 60 cm) contendo duas plataformas de diferentes 

alturas, permitindo que o animal tivesse acesso à superfície mantendo o contato das patas com 

o substrato (Figura 3.1). Cada indivíduo foi habituado anteriormente ao aquário em sessões de 

filmagens piloto. Uma câmera filmadora (Canon SX510 HS) registrou o repertório 

comportamental dos animais para análise posterior. As filmagens foram realizadas entre os 

meses de setembro e dezembro de 2017, entre 9 e 17 horas. Para cada animal foram 

registradas sessões com duração de duas horas para cada tratamento ao qual o animal foi 

submetido.  

Os animais foram expostos a dois fatores, com diferentes tratamentos: intervenções em 

diferentes estruturas corpóreas (controle, cabeça, cloaca, cabeça e cloaca, pele), que eram 

bloqueadas para impedir a troca gasosa com o meio aquático, e diferentes misturas de gases 
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na água (normóxia – 21%O2, hipóxia – 3±1%O2, e anóxia – 0%O2), totalizando 15 

combinações de tratamentos. Todos os indivíduos passaram por todas as combinações de 

tratamentos e a ordem das filmagens foi aleatorizada. Após o termino de uma bateria de 

filmagens para todos os indivíduos, se iniciava a próxima, tomando-se o cuidado, no 

momento da aleatorização da ordem dos animais a serem filmados, garantir pelo menos 48 

horas entre duas filmagens. 

O isolamento das diferentes partes do corpo se deu como descrito a seguir. A cabeça foi 

isolada com a colocação de preservativos e luvas de látex na cabeça do animal. A base do 

preservativo exercia fricção suficiente para se prender ao pescoço do animal sem a 

necessidade de amarrar e sem causar estrangulamento no animal. Para evitar que os animais 

rasgassem o preservativo, as unhas foram cortadas e lixadas. O isolamento da cloaca ocorreu 

com a sutura da saída da cloaca. O animal foi anestesiado no local com lidocaína (cloridrato 

de lidocaína 2% e fenilefrina 1:2500, S.S. White 100, Brasil) e após a sutura, foi colocado um 

dedo de látex, para garantir o isolamento da abertura da cloaca. Por fim, para o isolamento da 

pele foi usado silicone acético para aquário (Selamais, Brasil), um tipo de silicone não tóxico 

ao animal e a manipuladora. 

Para se alcançar a saturação de oxigênio no aquário durante a hipóxia e anóxia, foi bombeado 

gás nitrogênio no meio aquático até se alcançar 3% e 0% de O2, respectivamente. Para a 

manutenção do meio normóxico, foi bombeado ar ambiente para dentro do aquário. Os 

espaços aquático e aéreo do aquário foram isolados do meio externo, evitando o escape de 

nitrogênio. A injeção do nitrogênio ocorria antes de se colocar o animal no aquário. Era aceito 

o decaimento ou o aumento de no máximo 1% de O2 na água durante a sessão de filmagem. 

Para o acompanhamento da saturação de O2 na água foram utilizados dois sensores de 

oxigênio aquático (Witrox 1, Loligo System, Dinamarca) em diferentes locais do aquário 

durante as filmagens. Se houvesse necessidade, mais nitrogênio era adicionado ao aquário 

durante as filmagens para que os níveis de oxigênio retornassem ao desejado.  
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Figura 3.1 Esquema ilustrando o aquário (medidas) onde os animais eram filmados, com a localização das 

plataformas (medidas) e a altura do nível de água 

 

As condições de normóxia, hipóxia e anóxia foram alcançadas conectando mangueiras do aquário a uma bomba 

de ar ou à entrada de um cilindro de nitrogênio, respectivamente. O nível de oxigênio e a temperatura do aquário 

foram acompanhados com a introdução de sensores de oxigênio e temperatura. Fonte: Cordeiro, 2019 

 

 

3.4.3 Coleta e análise dos dados 

Os padrões comportamentais dos espécimes de P. geoffroanus foram observados por análise 

focal (ALTMANN, 1973). Os padrões comportamentais observados foram identificados e 

descritos, gerando um repertório de comportamentos subaquáticos. O programa EthoLog 2.2 

(OTTONI, 2000) foi utilizado para quantificação e temporização dos comportamentos 

observados.  

Os comportamentos descritos foram categorizados entre ativo e inativo, emerso e submerso. 

Para cada uma dessas categorias, foi somado o tempo que o animal passava exibindo cada 

comportamento componente nos períodos de observação. Foram analisados quatro intervalos 

de dez minutos separadamente: os primeiros dez minutos, o intervalo entre 30 e 40 minutos, o 

intervalo entre 60 e 70 minutos e os dez últimos minutos de filmagem, somando um total de 

quarenta minutos de observação, com o intuito de se investigar se o repertório 

comportamental de P. geoffroanus se modifica quando exposto às diferentes combinações de 

tratamento ao longo do tempo.  
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3.4.4 Análises estatísticas 

Para analisar o efeito dos fatores Intervenções no corpo, Misturas de gases e Períodos de 

medição (variáveis independentes) sobre tempo de atividade e tempo submerso (variáveis 

dependentes). Para isso, foi desenvolvido no software R (R CORE TEAM, 2017), utilizando 

RStudio (2015), com os pacotes base (R Core Team 2019) emmeans (Lenth 2019), 

lme4 (BATES et al. 2015), lmerTest (KUZNETSOVA; BROCKHOFF; CHRISTENSEN 

2017), multcomp (HOTHORN; BRETZ; WESTFALL 2008), psycho (MAKOWSKI 2018), 

purrr (HENRY; WICKHAM 2019), tidyverse (WICKHAM 2017), um modelo linear misto, 

considerando a interação entre os fatores, com o indivíduo como fator aleatório, para controlar 

para o uso do mesmo animal em diferentes situações. Foi feito um teste post hoc de Tukey, 

para verificar as diferenças entre os diferentes tratamentos e combinações de tratamentos. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão, e foram considerados significativos 

valores de P ≤ 0,05.  
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3.5 RESULTADOS 

3.5.1 Etograma e aspectos gerais do comportamento subaquático 

No total, as quatro sessões de 10 minutos para cada combinação de tratamentos levaram à 

análise de aproximadamente 70 horas de vídeos. Os comportamentos subaquáticos observados 

em P. geoffroanus foram classificados em 18 categorias comportamentais e descritos 

conforme apresentado na Tabela 1, no formato de etograma para a espécie. Esses 

comportamentos foram agrupados nas categorias “Deslocamento”, “Mergulho”, 

“Exploração”, “Repouso” e “Tocar a cabeça”.  

P. geoffroanus se mostrou pouca ativa debaixo d’água. Muitos dos comportamentos descritos 

são posturas em que o animal permanece quando está em repouso. O repouso pode ser 

observado em diferentes condições, quando o animal está emerso e submerso, flutuando, em 

contato com o substrato, perpendicular à coluna d’água ou em ângulo de 45º. Quando os 

animais estavam ativos, nadavam na coluna d'água e com diferentes mudanças de direção, 

tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. O nado e o afundar foram os 

comportamentos exercidos quando o animal ia ao encontro do substrato. Para entrar em 

contato com a superfície da água, P. geoffroanus podia caminhar até alcançar as plataformas e 

depois escalá-las, além da possibilidade de realizar nado vertical.  

Além dos padrões comportamentais apresentados no etograma, P. geoffroanus realizou 

periódicas aberturas de boca, seguidas ou não de movimentação gular, além de movimentos 

gulares isoladas. Em alguns animais também foi possível observar a presença de fluxo de 

água próximo à cloaca. Porém, essas observações não foram quantificadas devido à resolução 

da câmera, que não permitiu que esses comportamentos fossem observados com detalhes 

sempre que executados.  

Foi observado que os indivíduos de P. geoffroanus apresentaram alta variabilidade nas 

frequências absolutas (número de vezes que determinado comportamento foi observado) e 

relativas (%) dos diferentes comportamentos realizados (Tabela 2). Enquanto que para as 

frequências absolutas houve uma tendência ao aumento dos diferentes comportamentos 

observados, para as frequências relativas observou-se que a frequência com que os animais 

permaneciam em repouso diminuiu ao longo do tempo, ou seja, houve um aumento na 

variedade de categorias comportamentais.  
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Tabela 3.1 Etograma dos comportamentos subaquáticos observados em P. geoffroanus 

Deslocamento  

 Nadar  

 Nado vertical Deslocamento perpendicular do animal em relação à 

superfície. 

 Nado horizontal emerso Deslocamento horizontal do animal em relação à 

superfície, com a cabeça fora d’água.  

 Nado horizontal submerso Deslocamento horizontal do animal em relação à 

superfície, dentro do corpo d’água. 

 Caminhar Deslocamento horizontal do animal em contato com o 

substrato. 

 Afundar Deslocamento passivo do animal da superfície em direção 

ao substrato. 

 Escalar Animal suporta o peso do corpo com as patas posteriores e 

as patas anteriores se movimentam para alcançar substrato 

mais alto. 

Mergulho Colocar a cabeça para dentro do corpo d’água.  

Explorar Movimento da cabeça em diferentes direções, com ou sem 

deslocamento. 

Repouso  

 Repouso emerso Ausência de movimentos contínuos na superfície do corpo 

d’água. 

 Flutuar O animal se mantem em equilíbrio na superfície do corpo 

d’água. 

 Repouso na parede O animal dispõe o corpo em um ângulo de 

aproximadamente 45°, com a exposição total somente da 

cabeça. 

 Repouso em pé O animal dispõe o corpo paralelo à superfície. As quatro 

patas ficam em contato com o substrato, perpendicular ao 

mesmo. 

 Repouso sentado Apenas as patas posteriores estão em contato com o 

substrato e o animal fica inclinado. Pode ser observada 

exposição das narinas, cabeça e/ou parte da carapaça.  

 Repouso submerso Ausência de movimentos contínuos no fundo do corpo 

d’água. 

 Flutuar O animal se mantem em equilíbrio no corpo d’água. 

 Repouso na parede O animal dispõe o corpo em um ângulo de 

aproximadamente 45°. 

 Repouso em pé O animal dispõe o corpo paralelo à superfície. As quatro 

patas ficam em contato com o substrato, perpendicular ao 

mesmo. 

 Repouso sentado Apenas as patas posteriores estão em contato com o 

substrato. 

 Repouso com plastrão no 

substrato 

O plastrão está em contato com o substrato, os membros e 

a cabeça podem ou não ficar recolhidos na carapaça.  

Tocar a cabeça Contato das patas dianteiras com a cabeça. 
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Tabela 3.2 Frequência absoluta de ocorrência dos padrões comportamentais registrados em P. 

geoffroanus  

Para cada período de medição analisado, para a situação controle (sem intervenções no corpo) 

em normóxia. Valores apresentados como média ± desvio padrão (mínimo e máximo). 

 0’-10’ 30’-40’ 60’-70’ 110’-120’ 

Nado 
4,17 ± 9,72 

(0 – 24) 

5,83 ± 6,71 

(0 – 14) 

4,83 ± 6,43 

(0 – 17) 

11 ± 5,48 

(4 – 18) 

Caminhar 
1,50 ± 1,76 

(0 – 4) 

3,67 ± 5,24 

(0 – 14) 

0,33 ± 0,52 

(0 – 1) 

1,33 ±1,86 

(0 – 5) 

Afundar 
0,83 ± 1,60 

(0 – 4) 

0,67 ± 0,52 

(0 – 1) 

1,67 ± 2,25 

(0 – 6) 

1,00 ± 1,09 

(0 – 3) 

Escalar 
0,50 ± 0,84 

(0 – 2) 

0,83 ± 1,60 

(0 – 4) 

1,17 ± 1,17 

(0 – 3) 

0,33 ± 0,82 

(0 – 2) 

Mergulho 
0,33 ± 0,82 

(0 – 2) 

2,00 ± 1,55 

(0 – 4) 

1,00 ± 0,63 

(0 – 2) 

3,33 ± 2,16 

(0 – 6) 

Explorar 
2,83 ± 4,66 

(0 – 11) 

4,50 ± 6,06 

(0 – 16) 

6,67 ± 4,50 

(2 – 10) 

5,67 ± 4,23 

(0 – 12) 

Repouso 
3,00 ± 2,10 

(1 – 6) 

5,83 ± 5,00 

(1 – 13) 

5,833 ± 2,56 

(3 – 9) 

8,00 ± 4,29 

(3 – 15) 

 

A tendência dos espécimes de P. geoffroanus em permanecer em repouso (Figura 3.2) foi 

evidente ao longo dos três períodos de análise, principalmente nos primeiros minutos em que 

os animais foram inseridos no aquário. Esse resultado indica que P. geoffroanus pode passar 

por um período de freezing comportamental. Porém, conforme o tempo foi passando, a 

frequência relativa do repouso diminuiu quase pela metade. As categorias “Explorar” e 

“Nado” foram mais frequentes quando os animais estavam submersos e ativos, com as 

frequências variando respectivamente de 10,16 ± 15,90 a 23,04 ± 19,35% e 9,47 ± 21,43 a 

30,14 ± 18,88%, entre o início e o final das filmagens.  

Figura 3.2 Frequência relativa (%) de ocorrência das categorias comportamentais registradas em P. geoffroanus 

 

 
Para cada período de medição analisado, para a situação controle (sem intervenções no corpo) em normóxia. 

Valores apresentados com média. Fonte: Cordeiro, 2019 
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3.5.2 Respostas comportamentais a diferentes situações de disponibilidade de oxigênio 

Os comportamentos foram agrupados em quatro categorias: ativo e inativo, emerso e 

submerso (Tabela 3). Dessa forma, oito padrões comportamentais foram classificados como 

ativo e dez como inativo, enquanto que cinco padrões comportamentais foram classificados 

como emerso e treze como submerso (Tabela 3). Essa classificação teve como objetivo avaliar 

se houve diferença estatística entre padrões comportamentais que podem estar diretamente 

relacionados às trocas gasosas, ao nível de atividade e tempo de submersão ao longo do tempo 

de filmagem. Os valores do período de medição entre 110 e 120 minutos foram excluídos da 

análise devido à perda de alguns arquivos de filmagem. 

A alta variabilidade de tempo entre os indivíduos, tanto no tempo de atividade quanto no 

tempo de permanência emerso ou submerso, prevaleceu mesmo quando os mesmos foram 

submetidos aos diferentes tratamentos. Na maior parte do tempo, P. geoffroanus permaneceu 

em repouso e submerso (Figura 3.2). 

 

Tabela 3.3 - Classificação dos padrões comportamentais de P. geoffroanus em categorias. 

PADRÃO COMPORTAMENTAL CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS 

Deslocamento   

 Nadar   

 Nado vertical Ativo Submerso 

 Nado horizontal emerso Ativo Emerso 

 Nado horizontal submerso Ativo Submerso 

 Caminhar Ativo Submerso 

 Afundar Inativo Submerso 

 Escalar Ativo Submerso 

Mergulho Ativo Submerso 

Explorar Ativo Submerso 

Repouso   

 Repouso emerso   

 Flutuar  Inativo Emerso 

 Repouso na parede Inativo Emerso 

 Repouso em pé Inativo Emerso 

 Repouso sentado Inativo Emerso 

 Repouso submerso   

 Flutuar Inativo Submerso 

 Repouso na parede Inativo Submerso 

 Repouso em pé Inativo Submerso 

 Repouso sentado Inativo Submerso 

 Repouso com plastrão no substrato Inativo Submerso 

Tocar a cabeça Ativo Submerso 
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3.5.3 Tempo de atividade 

O tempo de atividade de P. geoffroanus tendeu ao aumento ao longo do tempo quando 

ambiente esteve em situação de normóxia aquática e sem nenhum tipo de intervenção no 

corpo (146,23 ± 224,88, para o início da filmagem; 224,35 ± 212,01, para o intervalo de 30 a 

40 minutos; 266,66 ± 179,80, para o intervalo de 110 a 120 minutos; e 356,36 ± 137,24 

minutos, para o final da filmagem). Ao contrário, quando os animais foram submetidos a um 

ambiente aquático hipóxico (244,22 ± 102,62, para o início da filmagem; 186,24 ± 81,29, para 

o intervalo de 30 a 40 minutos; 178,21 ± 161,25, para o intervalo de 110 a 120 minutos; e 

66,81 ± 160,40 minutos, para o final da filmagem) e anóxico (350,89 ± 190,52, para o início 

da filmagem; 375,69 ± 116,80, para o intervalo de 30 a 40 minutos; 366,97 ± 162,94, para o 

intervalo de 110 a 120 minutos; e 290,24 ± 170,82 minutos, para o final da filmagem), se 

tornaram menos ativos.  

A análise estatística mostrou que as misturas de gases (P < 0,05) e os períodos de medição (P 

< 0,01) tiveram efeito sobre o tempo de atividade de P. geoffroanus. Ou seja, com a 

diminuição do O2 aquático, os animais se tornaram menos ativos, enquanto que à medida que 

os animais mais permaneciam mais tempo no aquário, diminuiu o tempo de atividade, exceto 

quando os animais não tinham nenhuma parte do corpo isolada e o aquário era oxigenado com 

ar ambiente. Além disso, a interação entre as misturas de gases e intervenções do corpo (P < 

0,001) e a interação entre as misturas de gases e os períodos de medição (P < 0,001) também 

foram estatisticamente significativas. Nesse caso, as misturas de gases potencializaram o 

efeito de intervenções do corpo e períodos de medição, levando a um menor nível de 

atividade P. geoffroanus.  

Todas as diferenças entre as combinações de tratamentos que foram significativas para o 

tempo de atividade apresentadas na Tabela 4. O período de medição foi o fator mais influente 

sobre o tempo de atividade.  

3.5.4 Tempo submerso 

O tempo submerso de P. geoffroanus seguiu a mesma tendência para todos os tratamentos, 

mantendo-se mais ou menos estável ao longo do tempo e dos tratamentos. Os períodos de 

medição se mostraram estatisticamente diferentes (P < 0,001), ao longo do tempo de 

filmagem P. geoffroanus diminuiu o tempo submerso. A interação entre misturas de gases e 

intervenções no corpo (P < 0,01) também foram estatisticamente significativas, o que levou a 

uma diminuição do tempo submerso conforme os animais eram submetidos a menores 

concentrações de oxigênio aquático.  
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Todas as diferenças entre as combinações de tratamentos que foram significativas para o 

tempo de atividade apresentadas na Tabela 4. P. geoffroanus acessou mais a superfície 

quando os indivíduos não tinham intervenções no corpo ou quando estava com cloaca ou a 

pele isolada.  
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Tabela 3.4 Diferenças estatísticas para o tempo de atividade de P. geoffroanus, considerando as diferentes 

combinações de tratamentos.  

Valores P < 0,05 para diferenças entre misturas de gases, período de medição, intervenções do corpo e a 

interação entre os fatores. 

Mistura de 

gases 

Intervenções 

do corpo 

Período de 

medição 

Mistura de 

gases 

Intervenções do 

corpo 

Período de 

medição 

Valor 

de P 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Normóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,02 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Normóxia Cabeça + 

cloaca 

0’ – 10’ Anóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ 0,01 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Normóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 60’ – 70’ 0,01 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,01 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,02 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Pele 30’ – 40’ 0,02 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Pele 30’ – 40’ 0,04 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Normóxia Controle 0’ – 10’ 0,04 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Normóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Anóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,02 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Normóxia Cabeça 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Anóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,02 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,01 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Normóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,02 

Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ 0,02 

Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cabeça + Cloaca 60’ – 70’ 0,03 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Anóxia Cabeça 60’ – 70’ 0,05 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 60’ – 70’ 0,02 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,03 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,03 

Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 60’ – 70’ 0,04 

 

  



 

 

68 
 

Tabela 3.5 Diferenças estatísticas para o tempo submerso de P. geoffroanus, considerando as diferentes 

combinações de tratamentos. Valores P < 0,05 para diferenças entre misturas de gases, período de medição, 

intervenções do corpo e a interação entre os fatores. 

Mistura de 

gases 

Intervenções 

do corpo 

Período de 

medição 

Mistura de 

gases 

Intervenções 

do corpo 

Período de 

medição 

Valor 

de P 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

30’ – 40’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ < 0,01 

Normóxia Cabeça 60’ – 70’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,02 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

60’ – 70’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,03 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ < 0,01 

Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

30’ – 40’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,04 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,03 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

30’ – 40’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,03 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Anóxia Controle 30’ – 40’ 0,04 

Hipóxia Cabeça + 

Cloaca 

60’ – 70’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,01 

Hipóxia Cabeça 60’ – 70’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,02 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Normóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,02 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Normóxia Cabeça 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Normóxia Cabeça + 

Cloaca 

60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Normóxia Cabeça 60’ – 70’ < 0,01 

Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

60’ – 70’ 0,05 

Anóxia Cabeça 30’ – 40’ Anóxia Pele 60’ – 70’ 0,03 

Anóxia Cabeça 30’ – 40’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ < 0,01 

Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

30’ – 40’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,01 

Anóxia Cabeça + 

Cloaca 

0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,01 

Anóxia Cabeça 30’ – 40’ Hipóxia Pele 60’ – 70’ 0,02 

Anóxia Cabeça 0’ – 10’ Hipóxia Cloaca 30’ – 40’ 0,04 
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O comportamento de “Tocar a cabeça” só foi registrado quando o animal foi submetido ao 

tratamento de intervenção na cabeça (cabeça ou cabeça + cloaca), na tentativa de tirar a bolsa 

de látex da cabeça. Esse comportamento se mostrou mais presente nos tempos iniciais de 

avaliação do comportamento de P. geoffroanus, tanto em normóxia quanto em hipóxia e 

anóxia (P < 0,0001) (Figura 3.4). Após trinta minutos com a cabeça isolada esse 

Quando P. geoffroanus foi exposto às diferentes concentrações de oxigênio aquático e submetido ao isolamento 

de diferentes partes do corpo. Os dados são apresentados como média e erro padrão. O erro padrão foi usado 

nesta figura para a visualização dos dados ser mais clara. Fonte: Cordeiro, 2019 

Figura 3.3 Tempos de atividade (A) e submerso (B) ao longo tempo (0’ – 10’, 30’ – 40’, 60’ – 70’, 110’ – 120’) 
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comportamento já se tornou significativamente menos frequente (P < 0,05). A frequência 

desse comportamento não diferiu entre os tratamentos cabeça e cabeça e cloaca.  

Figura 3.4 Frequência relativa (min-1) do padrão comportamental “Tocar a cabeça” de P. geoffroanus 

 

Ao longo do tempo, exposto às diferentes concentrações de oxigênio aquático e submetido ao isolamento de 

diferentes partes do corpo. Os dados são apresentados com média e erro padrão. 1 indica diferenças estatísticas 

ao longo do tempo e em cada %O2, quando os animais tiveram a cabeça isolada do ambiente. 2 indica diferenças 

estatísticas ao longo do tempo e em cada %O2, quando os animais tiveram a cabeça e cloaca isolada do 

ambiente. Fonte: Cordeiro, 2019 
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3.6 DISCUSSÃO 

As filmagens dos comportamentos subaquáticos foram realizadas em ambiente de laboratório, 

com os animais habituados ao aquário. O tamanho do aquário era compatível com o tamanho 

dos animais, que tinham espaço disponível para se deslocar em três dimensões. Foi observado 

que alguns animais, assim que eram introduzidos no aquário iam de encontro às paredes do 

local, mas esse comportamento se extinguiu ao longo do tempo das filmagens, levando a crer 

que os animais se localizaram dimensionalmente dentro do aquário e se acostumaram com o 

tamanho do mesmo.  

O estudo comportamental em cativeiro apresenta vantagens e desvantagens para fazer 

inferências sobre a história natural de uma espécie no habitat natural em que esta espécie está 

inserida. Espécies como P. geoffroanus tem hábito de vida semi-aquático ou aquático e 

realizam parte das suas atividades diárias debaixo d’água. Muitos desses habitats oferecem 

dificuldades para o monitoramento dos comportamentos subaquáticos, devido às 

características do corpo d’água, como a turbidez e a profundidade, que podem dificultar a 

visualização do animal (CARPENTER; FERGUSSON, 1977; ARAÚJO, 1996), necessárias 

para observações detalhadas. Portanto, as investigações de padrões comportamentais em 

laboratório são importantes para responder questões que possuem restrições metodológicas no 

campo, pois possibilitam uma melhor observação dos animais (MOLINA, 1995; 

SCHNEIDER et al., 2010). 

Alguns cuidados foram tomados para a realização das observações in situ de P. geoffroanus. 

As filmagens foram realizadas entre a primavera e o verão e em período diurno, quando o 

nível de atividade dos animais é mais alto (MOLINA 1989, SOUZA 1999). Os animais foram 

filmados sozinhos e os comportamentos subaquáticos descritos neste trabalho se referem aos 

comportamentos sem considerar as relações intraespecíficas. Além disso, houve uma tentativa 

de se garantir que esses comportamentos não seriam descritos levando em consideração a 

relação entre intraespecíficos em razão da alta densidade de animais dentro do aquário, o que 

poderia alterar os padrões de exibição dos comportamentos. Os comportamentos foram 

identificados e descritos a partir da observação de filmagens feitas em ambiente fechado, com 

luz artificial, sem ruídos externos ou presença de observador.  

Apesar desses cuidados e da relevância de se realizarem observações comportamentais em 

cativeiro, a observação das espécies em seus habitats permite identificar se os padrões 

comportamentais observados em cativeiro estão de acordo com o que é encontrado na 

natureza e, dessa forma, se os dados produzidos no laboratório permitem fazer extrapolações 
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(RUBY; NIBLICK, 1994). As tecnologias para ter acesso aos padrões de atividade de 

quelônios que habitam ambientes aquáticos estão cada vez mais acessíveis (dataloggers, 

telemetria, videografia na água e softwares de análise dos comportamentos) e minimizam 

erros como a sub- ou superestimativa da frequência de determinados comportamentos 

(GORDOS; FRANKLIN, 2002), mas ainda podem ser limitadas, pois muitas vezes não é 

possível obter um etograma completo a partir destes dados (PATEL et al., 2016). 

Este trabalho se propôs a construir um etograma dos comportamentos subaquáticos de P. 

geoffroanus, ainda não disponível na literatura. Dessa forma, podemos aperfeiçoar os 

conhecimentos sobre os padrões comportamentais da espécie, somando às descrições 

comportamentais de alimentação (MEDEM, 1960; MOLINA, 1990; FACHIN-TERAN et al., 

1995; MOLINA et al., 1998; SOUZA; ABE, 2000), reprodução (MEDEM, 1960; GUIX et 

al., 1989; MOLINA, 1989; MOLINA, 1996a; MOLINA, 1998; SOUZA; ABE, 2001), 

nidificação (MEDEM, 1960; GUIX et al., 1989; MOLINA, 1989), agonísticas (MOLINA 

1992b, 1996b) e padrões de atividade no ambiente terrestre (MOLINA, 1989; SOUZA, 1999; 

SOUZA; ABE, 2001). 

O etograma é um inventário que descreve os comportamentos de uma espécie. A descrição 

desses comportamentos precisa ser feita da forma mais precisa possível, apresentando os 

movimentos e posturas que compõem cada comportamento, e deve ser compreensível ao 

leitor (CARPENTER; FERGUNSON, 1977; MARTIN; BATESON, 1993; LEHNER, 1996; 

ARAÚJO, 1996). Os comportamentos são descritos de modo a esclarecer as causas 

proximais, mas nem sempre é possível atribuir suas causas finais olhando somente para o 

comportamento (TINBERGEN, 1963). Por exemplo, identificar um comportamento como 

“respirar”, pelo fato do animal aquático ter exposto a cabeça no ambiente aéreo não é garantia 

que o animal estaria de fato respirando. Para se certificar a finalidade comportamental, seria 

necessário o uso de métodos aplicados da fisiologia da respiração. 

Outra qualidade importante a um etograma é a sua padronização. Durante a confecção do 

etograma de P. geoffroanus a literatura já produzida foi consultada, na tentativa de identificar 

e compilar comportamentos que já haviam sido descritos e estavam presentes entre os padrões 

comportamentais observados neste trabalho. A preocupação com a padronização permite a 

comparação entre comportamentos observados entre as diferentes espécies e inferências 

ecológicas e evolutivas (MCFARLAND, 1987; LIU et al., 2009). O etograma apresentado 

neste trabalho tenta manter a padronização de padrões comportamentais encontrados 

anteriormente em outras espécies de quelônios (RUBY; NIBLICK, 1994; LIU, et al., 2009; 

SMART et al., 2014). 
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Poucos trabalhos se propuseram a construção de etograma de quelônios. A busca bibliográfica 

desta tese encontrou somente sete trabalhos na literatura, sendo dois com etograma de jabutis 

(RUBY; NIBLICK, 1994; HAILEY; COULSON, 1999) e apenas um contemplou a confecção 

de um etograma para uma espécie de Pleurodira, Podocnemis erythrocephala, um cágado 

encontrado na Amazônia (SCHENEIDER et al., 2010). Muitos dos comportamentos descritos 

neste trabalho foram encontrados nos demais etogramas. Mesmo quando esses 

comportamentos foram observados no ambiente terrestre, os movimentos apresentam pouca 

variação, e, dessa forma, podem ser usados para comparação entre as espécies.  

O comportamento “Nadar” foi descrito em todos os trabalhos que investigaram cágados de 

água que habitam ambientes próximos a corpo d’água. Enquanto que este trabalho 

destrinchou o nado em relação à direção do movimento e se o animal estava com a cabeça 

dentro ou fora da água, Schneider e colaboradores (2010) subdividiram o nado levando em 

consideração o sentido do movimento e Araújo (1996) inseriu o comportamento na categoria 

“Locomoção na água”.  

O “Caminhar” foi observado em todos os trabalhos, sendo que P. geoffroanus e Mauremys 

leprosa podem caminhar no fundo do corpo d’água, enquanto que as demais espécies foram 

observadas caminhando na terra. Gopherus agassizii foi descrito por realizar essa marcha em 

terra em diversas taxas de locomoção, desde o “Caminhar devagar” até o “Correr” (RUBY; 

NIBLICK, 1994). Carpenter e Fergunson também apresentam o comportamento de 

deslocamento em terra dividido dependente da mudança de sentido do deslocamento. Souza 

(1999) descreveu que P. geoffroanus pode se deslocar até 250 m/dia em ambiente aquático 

urbano. Esse valor está bem acima dos 35 metros documentados por Ruby e colaboradores 

(1994) para Gopherus agassizii. Essa diferença de taxa de deslocamento por dia pode estar 

relacionado com as restrições térmicas impostas à G. agassizii pelo ambiente de deserto 

(ZIMMERMAN et al., 1994), enquanto que o clima ameno e o hábito de vida aquático de P. 

geoffroanus impõem menos limitações térmicas para a realização das atividades ao longo do 

dia. Mesmo assim, a taxa de deslocamento descrito no trabalho de Souza (1999) foi menor 

que para Rhinemys rufipes, que chega a se deslocar de 1 a 2 km no rio (MAGNUSSON et al., 

1997), possivelmente devido a alta disponibilidade de alimento para P. geoffroanus, que 

podem habitar locais com saída de esgoto doméstico, com elevada densidade de matéria 

orgânica.  

O deslocamento realizado por escalamento também foi descrito em Mauremys leprosa 

(ARAÚJO, 1996) e Sacalia quadriocellata (LIU et al., 2009). Esse comportamento está 

relacionado com habitat de vida desses animais, animais semi-aquáticos podem alcançar a 



 

 

74 
 

superfície nadando ou escalando o substrato até o ambiente terrestre. Dessa forma, 

encontramos o comportamento aqui descrito como “Escalar” como “Subida para a margem” 

em Araújo (1996).  

“Explorar” é um comportamento que pode ser estereotipado entre os quelônios, visto que 

todas as espécies que tiveram esse comportamento descrito de alguma forma, muitas vezes 

fazendo uso de outras denominações, “Vigilância” (SCHENEIDER et al., 2010), “Observar 

ao redor” (LIU et al., 2009) e “Cheirar” (BURGHARDT et al., 1996). P. geoffroanus 

apresentou o comportamento típico descrito em “Cheirar”, mas este foi incorporado ao padrão 

“Explorar”, retirando o sentido de causas finais ao comportamento. “Explorar” foi o padrão 

comportamental mais frequente em P. geoffroanus e Vijayachelys silvatica (SMART et al., 

2014) quando esses animais estavam ativos. 

O repouso em quelônios também é bem documentado, tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente. A tartaruga do Nilo passa 17,4% do dia em repouso no tronco, valor que 

pode ter sido subestimado por não ser possível observar o animal em repouso no substrato 

embaixo d’água. Enquanto isso, P. geoffroanus e Kinixys spekii chegaram a permanecer quase 

80% do tempo em repouso (HAILEY; COULSON, 1999). Este trabalho separou as posturas 

de repouso em “Repouso emerso” e “Repouso submerso” para as análises posteriores 

propostas. Outros autores (LIU et al., 2009; SCHENEIDER et al., 2010) também propuseram 

essa separação, incluindo em seus etogramas os padrões comportamentais “Emergir” e 

“Submergir”. Além disso, para Sacalia quadriocellata (LIU et al., 2009), Podocnemis 

erythrocephala (SCHNEIDER et al., 2010) e Vijayachelys silvatica (SMART et al., 2014) foi 

descrito o comportamento “Dormir”. Esse comportamento não foi descrito para P. 

geoffroanus por dois motivos; a resolução do vídeo não foi suficiente para garantir que os 

olhos do animal estavam fechados e, as filmagens foram realizadas no período que P. 

geoffroanus estaria mais ativa.  

Tanto no repouso emerso quanto no repouso submerso foi observado que P. geoffroanus tinha 

a habilidade de flutuar. Esse comportamento, quando o animal está com parte do corpo 

emerso se expondo ao sol, pode ser uma resposta para a termorregulação (MOLL; LEGLER, 

1971; SPOTILA, 1984). Neste trabalho, a temperatura do ambiente se manteve constante e 

não era possível aos animais se expor ao sol. Logo, P. geoffroanus pode apresentar esse 

comportamento para ter acesso ao ar atmosférico para realizar as trocas gasosas aéreas sem o 

gasto energia para se locomover até a superfície. Outra hipótese também pode ter alguma 

relação com o controle da flutuabilidade, visto que quando os animais tiveram a cloaca 

isolada, alguns indivíduos aparentemente permaneceram a maior parte do tempo flutuando na 
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superfície ou corpo d’água, enquanto outros indivíduos passaram a maior parte do tempo em 

contato com o substrato.  

O contato das patas dianteiras com a cabeça foi identificado como “Tocar a cabeça” em P. 

geoffroanus e só foi observado quando os animais tiveram a cabeça isolada com o 

preservativo. O movimento possivelmente ocorria numa tentativa de deixar a cabeça livre da 

bolsa de látex, sendo observada uma frequência maior desse comportamento nos primeiros 

minutos após o início das filmagens. O “Grooming” ou “autolimpeza”, como este padrão é 

chamado em outras espécies, pode ter o papel de limpeza, como descrito em Chelodina spp., 

removendo a pele morta (LEGLER, 1978).  

A partir dos padrões comportamentais listados neste trabalho, dois tipos de agrupamentos 

foram feitos, separando os comportamentos em ativos e inativos, emersos e submersos. Os 

padrões comportamentais observados para P. geoffroanus foram mais incluídos em inativos e 

submersos. A variabilidade dos resultados se manteve alta, observando-se indivíduos que 

permaneceram em repouso ao longo de toda a filmagem e indivíduos bem ativos, mesmo 

quando submetidos às mesmas combinações de tratamentos. 

Embora o pico de atividade em P. geoffroanus ocorra durante o dia (MOLINA, 1989; 

SOUZA, 1999), o fato dos animais estarem sozinhos no aquário, em jejum e em um ambiente 

com temperatura constante pode ter influenciado na maior ocorrência de observações dos 

animais inativos. Algumas das atividades diárias executadas por espécies de quelônios 

observadas na natureza (GORDOS et al., 2003) estão relacionadas com o contato com 

intraespecíficos, busca por alimento e termorregulação. Como um dos objetivos deste trabalho 

foi investigar as respostas comportamentais de P. geoffroanus aos diferentes níveis de 

oxigênio aquático, dependendo da parte do corpo que estava exposto a esse ambiente, a 

prevalência de comportamentos inativos é compreensível.  

No que se refere ao predomínio dos comportamentos submersos, é possível justificá-los 

devido ao fato da plataforma que dava acesso à superfície ocupar aproximadamente um terço 

do tamanho do aquário e esta não ter uma região totalmente seca. O segundo motivo tem 

relação com a temperatura da água se manter constante ao longo das filmagens e, dessa forma, 

os animais não precisaram termorregular por meio de vias comportamentais, se expondo ao ar 

atmosférico, por exemplo. 

Os resultados sugerem que P. geoffroanus não realiza respiração bimodal. Sem intervenções 

no corpo, os animais ficaram mais ativos ao longo do tempo em normóxia e menos ativo em 

hipóxia e anóxia. O aumento da atividade em normóxia pode estar atrelado ao período de 

aclimatação do animal ao aquário, após passar por um período de freezing (RUBY; NIBLICK, 
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1994). O comportamento de freezing pode ser definido como um comportamento de defesa, 

no qual o animal demora a reagir a determinado estressor, no caso deste trabalho o estresse o 

ambiente do aquário (KOOLHAAS et al., 1999).  

No caso da diminuição do nível de atividade em hipóxia e anóxia, se P. geoffroanus tivesse 

habilidade de realizar trocas gasosas em quantidades consideráveis com o ambiente aquático, 

era esperado que a diminuição do oxigênio aquático demandasse ao animal mais idas à 

superfície, ou a sua permanência nela, o que não foi observado. A diminuição do nível de 

atividade pode ser uma consequência da diminuição do nível de oxigênio aéreo, já que não 

havia uma barreira que separasse o ar atmosférico da água e a injeção de nitrogênio na água 

pode ter causado alguma modificação do nível de saturação do oxigênio atmosférico, que não 

foi quantificado. Fisiologicamente, essa diminuição do nível de atividade pode implicar na 

diminuição da demanda de energia, o que diminui a necessidade de consumo de oxigênio e, 

consequentemente, sua taxa metabólica (GATTEN 1974, 1978; STOCKARD; GATTEN 

1983; BAGATTO; HENRY 1999b).  

A permanência submersa de espécies aquáticas, ou mergulho, é caracterizada pela 

intermitência da ventilação aérea, comportamento de nado para se afastar da superfície e 

mudança da pressão hidrostática (KOOYMAN, 1989). Quelônios aquáticos quebram uma 

dessas premissas, já que podem alcançar o fundo do corpo d’água sem gasto de energia, 

afundando, e se manter lá por longos períodos em repouso (HOCHSCHEID, 2014). Esses 

animais são capazes de mudar o volume dos pulmões e o volume de água armazenada nas 

bolsas cloacais, de modo a corrigir sua gravidade específica mantendo o volume corporal 

(JACKSON, 1969; MINAMIKAWA et al., 2000). 

O nível de atividade pode estar diretamente relacionado com o tempo de submersão em 

quelônios. Gordos e colaboradores (2007) observaram que Elseya albagula diminuía a 

prevalência de tempo submerso devido ao aumento da atividade.  

Quando quelônios aquáticos foram expostos a diferentes níveis de oxigênio na água, dois 

diferentes padrões foram observados. Espécies que tem alto grau de participação da respiração 

bimodal para atender à demanda de oxigênio, apresentam respostas comportamentais quando 

há mudanças nas concentrações de O2 aquático, enquanto que em espécies que tem menor 

nível de captação de oxigênio por vias aquáticas, as mudanças comportamentais devido às 

mudanças de O2 aquático não são tão importantes (PRIEST; FRANKLIN, 2002). P. 

geoffroanus não apresentou uma correlação entre PO2 aquático e duração do mergulho, 

diferente do que foi observado em Emydura macquarii e Sternoterus odoratus (BELKIN, 

1968; ULTSCH et al., 1984; ULTSCH, 1985; STONE et al., 1992b), espécies que apresentam 
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respiração bimodal. Nesses respiradores aquáticos, há uma menor dependência do oxigênio 

atmosférico quando a água está bem oxigenada (STONE et al., 1992b; BAGATTO; HENRY, 

1999), devido ao grau de eficiência das trocas gasosas aquáticas (Gordos; Franklin, 2002), 

porém quando o aumento dos níveis de atividade demanda um aumento do consumo de 

oxigênio, a respiração aérea é requisitada (STOCKARD; GATTEN, 1983; BUTLER, 

MILSOM; WOAKES, 1984; BAGATTO; HENRY, 1999a). 

As repostas comportamentais de P. geoffroanus neste trabalho estão de acordo com os 

resultados encontrados para Chelus fimbriata (LEFANT et al., 1970) e Trachemys dorbigni 

(SANTOS et al., 1990), espécies que apresentam baixa dependência dos níveis de oxigênio 

aquático. Nessas espécies, o aumento no tempo de mergulho está relacionado à redução do 

metabolismo no inverno, enquanto que P. geoffroanus registrou tempos de mergulho 

superiores mesmo com os experimentos sendo realizados a 25º C. 

Mesmo quando P. geoffroanus teve a cabeça isolada do meio aquático, simulando uma 

condição de submersão forçada, não houve diferença no tempo de mergulho entre os 

ambientes aquáticos em normóxia, hipóxia e anóxia. Em quelônios bimodais, a submersão 

forçada pode ser suportada por mais tempo, porém não reflete uma resposta comportamental 

natural, e sim uma resposta comportamental superestimada para uma condição fisiológica 

artificial (GRAHAM 1974; KOOYMAN et al. 1980; SEYMOUR 1982; GATTEN 1984; 

MCCULLOCH; JONES 1990). A ocorrência de longos períodos sem acesso à superfície 

atmosférica em P. geoffroanus pode ser uma consequência da baixa taxa metabólica da 

espécie (CORDEIRO et al., 2016), que reduz os níveis de atividade e necessidade de emergir 

até a superfície.  

 Tartarugas marinhas também podem reduzir os níveis de atividade e permanecer mais tempo 

submersas, economizando energia em locais com menos disponibilidade de alimento (HAYS 

et al., 2000; PETITET; MEURER, 2007). Os nichos ecológicos que espécies de quelônios 

ocupam também podem refletir na taxa metabólica dos animais e na sua capacidade de 

absorver oxigênio aquático. Emydura macquarii tem uma limitada habilidade de obter 

oxigênio aquático (PRIEST; FRANKLIN, 2002). Essa espécie é generalista, sendo capaz de 

habitar regiões mais profundas dos grandes poços d’água e represas, locais onde 

frequentemente a água é anóxica. P. geoffroanus também é uma espécie com ampla 

distribuição geográfica e generalista (VAN DIJK et al., 2012) podendo habitar ambientes 

altamente poluídos que geralmente se tornam anóxicos (SOUZA; ABE, 2001). Seguindo o 

mesmo raciocínio, para ambas as espécies não existem vantagens em se realizar respiração 

aquática.  
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A permanência irrestrita de P. geoffroanus debaixo d’água por longos períodos parece ser 

uma consequência da tolerância da espécie à anóxia. Crocker e colaboradores (1999) 

elencaram duas hipóteses para a evolução da tolerância à anóxia em quelônios. A primeira 

hipótese explica a tolerância à anóxia como uma adaptação aos longos invernos e os períodos 

de hibernação, observados em algumas espécies de ambientes temperados. Essa hipótese não 

incluiria P. geoffroanus, uma espécie que ocupa ambientes tropicais. A segunda hipótese 

parece ser mais inclusiva, explicando que a tolerância à anóxia é uma característica provinda 

desde o Triássico e Jurássico e que linhagens de quelônios aquáticos daquela época, que 

deram origens a famílias encontradas hoje, estavam expostas a ambientes aquáticos hipóxicos 

e anóxicos, devido à alta densidade da vegetação e alta demanda oxidativa biológica, e do 

baixo teor de oxigênio atmosférico, que supostamente estava em torno de 15% (HSIA et al, 

2013). Essa hipótese parece explicar uma possível tolerância de P. geoffroanus à hipóxia e 

anóxia aquática e, porque as repostas comportamentais da espécie não dependeram do nível 

de oxigênio aquático e das diferentes partes do corpo que foram isoladas.  



 

 

79 
 

4. CAPÍTULO 4 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DE TECIDOS COM 

POTENCIAL DE TROCAS GASOSAS EM PHRYNOPS 

GEOFFROANUS 

4.1 RESUMO  

Espécies de quelonios capazes de realizar respiração bimodal trocam gases através dos 

pulmões e estruturas extrapulmonares. Na ausência de oxigênio atmosférico, esses animais 

podem recorrer a diferentes estratégias, como a captura de oxigênio dissolvido do ambiente 

aquático. Verificou-se que a respiração aquática ocorre em Testudines através da pele, 

epitélios da cavidade bucofaringeal e através das bolsas cloacais. A investigação morfológica 

das estruturas que realizam trocas gasosas é importante para inferir a fisiologia dessas 

funções. P. geoffroanus apresenta um par de bolsas cloacais, anexas à cloaca, que ainda não 

são bem conhecidos. Esta espécie apresenta os menores valores de consumo atmosférico de 

oxigênio entre as tartarugas, sugerindo que esta espécie poderia realizar trocas gasosas 

aquáticas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise qualitativa e quantitativa 

dos prováveis trocadores extrapulmonares de gases em P. geoffroanus. Foi realizada uma 

análise macroscópica e microscópica qualitativa da pele de P. geoffroanus, epitélio 

bucofaringeal, pulmões e bolsas cloacais, seguida de uma análise estereológica. Avaliando a 

morfologia da pele e o epitélio bucofaringeal, observou-se que essas estruturas não atendem a 

todos os critérios de um trocador extrapulmonar. Como as bolsas cloacais apresentaram uma 

quantidade maior de vasos sanguíneos na base da camada epitélio pseudoestratificada, as 

trocas gasosas parecem possíveis nessa estrutura. No entanto, análises estereológicas 

mostraram que, quando comparadas aos pulmões, a densidade de volume dos vasos 

sanguíneos e a área de superfície para a relação de troca gasosa das bolsas cloacais são 

significativamente menores. As diferenças morfométricas entre os pulmões e as bolsas 

cloacais de P. geoffroanus não descartaram a função de troca gasosa na espécie, mas mostram 

que as bolsas cloacais não são a principal fonte de oxigênio para esses animais e que a 

respiração aérea ainda é a via mais importante para trocas gasosas. 
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4.2 ABSTRACT 

Chelonian species able to perform bimodal respiration exchange gases through the lungs and 

extrapulmonary structures. In the absence of atmospheric oxygen, these animals may resort to 

different strategies, such as the capture of dissolved oxygen from the aquatic environment. 

Aquatic breathing has been found to occur in Testudines through the skin, epithelia of the 

buccopharyngeal cavity, and through cloacal bursae. The morphological investigation of the 

structures that perform gas exchange is important to infer the physiology of these functions. 

P. geoffroanus presents a pair of cloacal bursae attached to the cloaca that is not yet well 

understood. This species shows the lowest atmospheric oxygen consumption values between 

turtles, suggesting that this species could perform aquatic gas exchange. Therefore, the 

purpose of this work was to perform a qualitative and quantitative analysis of the probable gas 

trace trackers in P. geoffroanus. A qualitative macroscopic and microscopic analysis of P. 

geoffroanus skin, buccopharyngeal epithelium, lungs and cloacal bursae was performed, 

followed by a stereological analysis. Assessing the morphology of the skin and the 

buccopharyngeal epithelium, it was observed that these structures do not meet all criteria of 

an extrapulmonary has exchanger. Since cloacal bursae presented a larger amount of blood 

vessels at the base of pseudostratified epithelium layer, gas exchange seems possible in this 

structure. However, stereological analysis showed that, when compared to the lungs, blood 

vessel volume density and surface area to cloacal bursae gas exchange ratio are significantly 

lower. The morphometric differences between the lungs and cloacal bursae of P. geoffroanus 

did not rule out the gas exchange function in the species, but show that cloacal pockets are not 

the main source of oxygen for these animals and that air respiration is still the most important 

pathway for gas exchange.  
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4.3 INTRODUÇÃO 

Testudines possuem pulmões estruturalmente complexos, multicamerais e subdivididos em 

inúmeras câmaras que aumentam a superfície de trocas gasosas (DUNCKER, 2004; 

LAMBERTZ, 2010). Esses pulmões podem ser preenchidos por parênquima trabecular, 

edicular e faveolar, tornando esses pulmões heterogêneos, com maior densidade de tecido 

para trocas respiratórias localizado na região cranial dos pulmões e reduzindo essa densidade 

em direção da região caudal (DUNCKER, 1981; LUTCAVE et al., 1989; PERRY, 1998). 

Essas características parecem ter permitido que os animais com esse tipo de pulmão 

respondessem com maior eficiência à demanda energética (DUNCKER, 2004). Também há a 

presença de mesopneumônios ventral e dorsal e do septo pós-pulmonar (SPP), estruturas que 

auxiliam na estabilização intracelômica dos pulmões (KLEIN et al., 2000; LAMBERTZ et 

al., 2010, LYSON et al., 2014). 

Quelônios aquáticos podem permanecer longos períodos submersos, sem acesso ao oxigênio 

atmosférico (GATTEN, 1984). Na ausência de disponibilidade do oxigênio atmosférico, esses 

animais podem recorrer a diferentes estratégias para manter o metabolismo basal, como a 

redução da taxa metabólica, ou sua manutenção por meio do metabolismo anaeróbico ou pela 

captação de oxigênio dissolvido no ambiente aquático (BAGATTO; HENRY, 2000; REESE 

et al., 2001; HICKS; WANG, 2004). A literatura tem mostrado que muitas espécies de 

quelônios aquáticos podem realizar trocas gasosas por meio de superfícies extrapulmonares 

(BELKIN, 1968; WARD, 1970; LEGLER, 1993b; KING; HEATWOLE, 1994a). 

Para que um epitélio tenha função de transporte de gases, algumas propriedades devem ser 

observadas: grande área superficial de contato com o meio externo contendo extensa rede de 

capilares, superfície úmida, pequena distância de difusão, e grande gradiente de concentração 

de gás (PIIPER; SCHEID, 1982; CRUZ et al., 2009). Essas propriedades propiciam que o 

sangue e o meio onde está contido oxigênio mantenham contato constante para uma rápida 

absorção do gás pelo organismo (WEIBEL, 1984). As estruturas já identificadas em quelônios 

que podem ser locais para a ocorrência de respiração bimodal são a pele, o epitélio 

bucofaringeal e o epitélio da cloaca ou das bolsas cloacais (GAGE; GAGE, 1886; WANG et 

al., 1989; STONE et al., 1992a; KING; HEATWOLE, 1994; GORDOS; FRANKLIN, 2002; 

JACKSON et al., 2004). 

As trocas gasosas extrapulmonares foram investigadas tanto entre os Cryptodira quanto entre 

os Pleurodira. Entre os Cryptodira foi observado que as principais vias de trocas gasosas são a 

pele e a cavidade bucofaringeal. A pele é a estrutura responsável pela maior parte das trocas 
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gasosas aquáticas na família Emydidae (CROCKER et al., 2000; JACKSON et al., 2004), 

Trionychidae (STONE et al., 1992a; BAGATTO; HENRY, 1999) e Kinosternidae 

(BAGATTO et al., 1997; BAGATTO; HENRY, 2000). A cavidade bucofaringeal é a via 

acessória de trocas gasosas de outra espécie de Trionychidae, Trionyx sinensis (WANG et al., 

1999). Dentre as famílias pertencentes à subordem Pleurodira, somente a família Chelidae foi 

objeto de estudo para a capacidade de trocas gasosas extrapulmonares, podendo ocorrer na 

cavidade bucofaringeal ou nas bolsas cloacais (LEAGLER; CANN, 1980; LEGLER; 

GEORGES, 1993; KING; HEATWOLE, 1994; PRIEST, 1997; GORDOS; FRANKLIN, 

2002). As trocas gasosas com ambiente aquático podem variar de 10 a 70% do total do 

oxigênio consumido, valores observados em Emydura signata (PRIEST, 1997; PRIEST; 

FRANKLIN, 2002) e Rheodytes leukops, respectivamente (PRIEST, 1997; GORDOS et al., 

2003). 

 A pele talvez seja o maior órgão que mantenha contato direto com o meio aquático. Em 

Elseya latisternum (KING; HEATWOLE, 1994) foram identificadas regiões irrigadas por 

capilares na superfície da pele dos membros. Porém, ao contrário do que Stone e 

colaboradores hipotetizaram (1992a), Staurotypus triporcatus, um quelônio com grande 

superfície cutânea massa-específica, não apresentou diferenças nas taxas de trocas gasosas 

aquáticas quando comparado com Kinosternum leucostomum (BAGATTO et al., 1997). A 

absorção de O2 e eliminação de CO2 por processo passivo, por meio da pele, também já foi 

observada em Sternotherus odoratus (ROOT, 1949), S. minor (BELKIN, 1968) e Trionyx 

triunguis (GIRGIS, 1961).  

Movimento bucofaringeal resultando em fluxo de água pela cavidade bucal já foi referido por 

diferentes autores (GAGE; GAGE, 1886; DUNSON, 1960; GIRGIS, 1961; WANG et al., 

1989). Trionyx sinensis apresentou diferenças dos ritmos dos movimentos bucofaringeais ao 

longo do ano, resultando numa taxa de captação de O2 de 2/3 do total do oxigênio que foi 

absorvido do meio aquático pela espécie (WANG et al., 1989). King e Heatwole (1994a, b) 

identificaram a participação da cavidade bucofaringeal na absorção de oxigênio aquático em 

Elseya latisternum e explicaram que a especialização dessa estrutura para trocas gasosas pode 

ter sido uma adaptação para a perda das bolsas cloacais, como ocorreu em famílias com 

Trionychidae e Carettochelydidae (SMITH; JAMES, 1958). 

A bomba bucal e a bomba cloacal observado em inúmeros quelônios são uma forma ativa de 

fornecer O2 às superfícies que vão realizar as trocas gasosas. Espécies como Chelydra 

serpentina (BAGATTO; HENRY, 1999), Sternotherus minor (BELKIN, 1968), Trachemys 

scripta (BELKIN, 1968), Platysternon megacephalium (DRUZISKY; BRAINERD, 2001), 
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Trionyx sinensis (WANG et al., 1989), Apolone spinifera aspera (DUNSON, 1960) e Elseya 

latisternum (KING; HEATWOLE, 1994) realizam a bomba bucal durante a submersão, 

enquanto que na espécie Rheodytes leukops (LEGLER; CANN, 1980) foi observado a bomba 

cloacal. 

As bolsas cloacais são um par de apêndices da cloaca que pode ser altamente vascularizadas e 

usadas para as trocas gasosas no ambiente aquático (PETERS, 1964; LEGLER, 1993B; 

KING; HEATWOLE, 1994). A presença dessa estrutura foi registrada pela primeira vez na 

literatura por Perrault, em 1733, em Testudo elegans (KING; HEATWOLE, 1994). Após essa 

publicação, diversos outros trabalhos apontaram a presença ou ausência desse órgão (Bojanus, 

1821), e ainda a descrição do mesmo em diversas espécies (NOBLE; NOBLE, 1940; 

ASHLEY, 1955; NIELSEN, 1983; MALLMAN-FRANCO, 2002).  

Essas estruturas são encontradas somente em Testudines, porém não sendo observadas em 

quelônios terrestres (LE SUEUR, 1839; ANDERSON, 1876; PIKCEL, 1899; SMITH; 

JAMES, 1958; LEGLER; CANN, 1980). Gage e Gage (1886), Gadow (1901), Babák (1921), 

Noble e Noble (1940), e Jacobs (1942) inferiram que uma das funções das bolsas cloacais 

seria a respiração bimodal por meio da captação de água para o seu interior de forma ativa, 

com ventilação rítmica, quando Lüdicke (1936), não encontrou evidências de uma função 

respiratória das bolsas cloacais em Emys orbicularis.  

Espécies que captam oxigênio por meio das bolsas cloacais desenvolveram um epitélio 

altamente vascularizado que possui mucosa com área aumentada através da presença de 

papilas que podem ramificar para o interior do órgão (LEGLER; GEORGES, 1993; 

MALLMANN-FRANCO, 2002). Em Elseya latisternum (KING; HEATWOLE, 1994) foram 

identificadas regiões irrigadas por capilares na superfície da pele dos membros, além de 

confirmada a presença da bolsa cloacal, enquanto que em R. leukops as bolsas cloacais foram 

descritas como sendo altamente vascularizados e com papilas multiramificadas (LEGLER; 

CANN, 1980; LEGLER; GEORGES, 1993), que cumprem a função de absorção de oxigênio 

nesses animais quando os mesmos estão submersos (PRIEST, 1997; PRIEST; FRANKLIN, 

2002).  

Além da função respiratória, as bolsas cloacais poderiam desempenhar papel importante na 

estocagem de água para a umidificação de substrato no momento da nidificação, no controle 

da flutuabilidade e nas trocas iônicas (SMITH; JAMES, 1958; DUNSON, 1967; TROBEC; 

STANLEY, 1971; MLYNARSKI; WERMUTH, 1975; CHESSMAN. 1984; JEFFREE; 

JONES, 1992; LEGLER, 1993b; JORGENSEN, 1998). Jorgensen (1998) comentou que essas 

diferentes funções podem inclusive serem exercidas concomitantemente. 
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A investigação morfológica das estruturas que poderiam realizar trocas gasosas é importante 

para se inferir sobre a fisiologia que envolve essas funções. Mas esses estudos devem estar 

atrelados aos resultados encontrados nas investigações fisiológicas, para compreender melhor 

a relação entre forma e função. O sistema respiratório é um ótimo exemplo desse tipo de 

relação. Liem (1988) considerou que a eficiência do sistema respiratório depende de 

propriedades estruturais e funcionais, as quais não podem ser dissociadas. Os diferentes 

aspectos morfológicos e fisiológicos do sistema respiratório de um determinado organismo 

vão determinar o custo metabólico associado à respiração, ou seja, o quanto de energia é gasto 

por esse animal para se realizar as trocas gasosas através dos pulmões (KINNEY; WHITE, 

1977; JACKSON et al., 1991; WANG; WARBURTON, 1995; SKOVGAARD; WANG, 

2004; PEIXOTO et al., 2015). 

A morfometria representa uma abordagem que pode ser empregada para entender questões 

morfofuncionais das estruturas (CRUZ et al., 2009), permitindo mensurar parâmetros como 

diferenças regionais dentro de uma mesma estrutura, diferença entre diferentes estruturas e 

ainda diferenças de uma mesma estrutura entre diferentes espécies (PERRY, 1972). Métodos 

morfométricos devem estar em consonância com métodos de morfologia descritiva para 

elucidar questões como a presença das propriedades para as trocas gasosas em quelônios 

aquáticos, como P. geoffroanus.  

 P. geoffroanus apresentaram os menores valores de consumo de oxigênio atmosférico, 

sugerindo de que essa espécie poderia realizar trocas gasosas aquáticas (CORDEIRO et al., 

2016). Logo, a proposta deste trabalho foi realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos 

prováveis sítios de trocas gasosas em P. geoffroanus. 
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4.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.4.1 Animais  

Espécimes de P. geoffroanus (N = 5) foram cedidos pelo Bosque Zoológico Fábio Barreto, 

em Ribeirão Preto (Autorização para transferência n° 3580423 – GEFAU/SP). Os animais 

foram transportados até o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) e foram mantidos no Biotério de 

Tetrápodes Silvestres. Todos os indivíduos eram adultos, de ambos os sexos. Durante o 

período de aclimatação os animais foram condicionados em caixas de polietileno (69 x 51,5 x 

39 cm) inclinadas com água, permanecendo duas áreas, alagada e seca, por onde os animais 

poderiam circular. O fotoperíodo da sala acompanhava o regime de dia e noite de Ribeirão 

Preto. A temperatura da sala era mantida em 25 ± 1 °C. A alimentação foi fornecida pelo 

menos 2 vezes por semana, composta por ração para peixe. A água foi fornecida ad libitum.  

Coleta de material e medidas macroscópicas 

O material analisado neste trabalho foi coletado de animais que participaram da coleta de 

dados fisiológicos. Para isso, ao final dos experimentos os animais foram anestesiados com 

sobredose de pentobarbital sódico (150 mg.kg
-1

, IM). A coleta do material biológico se 

iniciou após a confirmação da morte do animal, atestada pela ausência de reflexos nos 

membros, região ocular e bucal.  

Alguns espécimes (N = 3) foram fixados com formalina Millonig modificada. Para garantir 

que as estruturas investigadas não colapsassem, a formalina foi injetada dentro dos pulmões, a 

uma pressão de 10 cmH2O do fixador, bem como na entrada da cloaca, com a intenção de 

preencher as bolsas cloacais. Foi injetado fixador no restante do animal e o mesmo foi 

guardado em temperatura ambiente para coleta do material após doze horas.  

No dia seguinte, foram coletados fragmentos de tecido da região inguinal ou axial da pele e do 

palato mole e palato duro da cavidade bucofaringeal. Em seguida, as regiões de conexão entre 

o plastrão e a carapaça foram serradas para expor as vísceras. Após a exposição das vísceras 

de P. geoffroanus, o sistema digestório foi deslocado e desconectado do restante das vísceras. 

As origens do septo pós-pulmonar e dos mesopneumonia nos pulmões foram registradas com 

fotos e desenhos.  

Após esses registros, seguiu-se a dissecação e retirada dos pulmões e bolsas cloacais. As 

medidas morfométricas foram tomadas para os pulmões e bolsas cloacais e incluíram massa 

dos pulmões (MSR), massa dos pulmões esquerdo (MPesq) e direito (MPdir), comprimento do  
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Figura 4.1 Aplicação do Método de Cavalieri no pulmão de P. geoffroanus 

  
Fonte: Cordeiro, 2019 
 

sistema respiratório (CSR), massa das bolsas cloacais (MBC), comprimento das bolsas cloacais 

esquerda (CBCesq) e direita (CBCdir) e o volume de referências dos pulmões (VRefP) e das bolsas 

cloacais (VRefBC).  

Os volumes de referência dos pulmões e bolsas cloacais foram obtidos por meio do método de 

Cavalieri (CRUZ-ORIVE; WEIBEL, 1990). A partir dos Cesq e Cdir foi calculado o tamanho 

dos 10 cortes transversais que foram feitos em cada estrutura a ser analisada. O corte se 

iniciou a partir de uma das extremidades dos pulmões ou bolsas cloacais. As secções 

transversais foram postas em posição anteroposterior e um sistema teste, cuja área dos pontos 

era conhecida, foi sobreposto para a quantificação dos pontos que estavam sobre o 

parênquima e o lúmen (Figura 4.1).  

O VRef dos pulmões e bolsas cloacais foi calculado a partir de: 

Equação 4-1 

 

onde, “T” é a distância entre os cortes, “a/p” é a área relativa a um ponto e “Pi” é o número de 

pontos sobre o parênquima e lúmen. A partir desse cálculo foi possível também calcular o 

volume de referência do parênquima separadamente. O volume do parênquima foi mensurado 

a partir da razão entre os pontos que estava sobre o parênquima e os pontos sobre a área de 

referência (parênquima + lúmen). O volume de referência e o volume do parênquima foram 
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padronizados pela massa corpórea do animal e foi estabelecida a proporção entre volume do 

parênquima e o volume de referência. 

Subsequente à determinação do VRef, foram determinadas as regiões pré-hilar; região cranial 

anterior a abertura do brônquio intrapulmonar, cranial; região onde estão localizadas as 

subdivisões internas dos pulmões, e caudal; região final dos pulmões após a última subdivisão 

interna dos pulmões, dos pulmões e as regiões do ápice; primeira secção cranial, corpo; região 

mais extensa, e cólo; região onde ocorre afunilamento da estrutura e sua inserção na cloaca, 

das bolsas cloacais. Essas regiões foram utilizadas para as análises estereológicas, para 

analisar se havia diferenças dos parâmetros investigados entre elas. Para as análises 

qualitativas e quantitativas, foram coletadas amostras das regiões pré-determinadas dos 

pulmões e bolsas cloacais.  

4.4.2 Análises morfológicas 

4.4.2.1 Estereomicroscopia 

Em alguns espécimes (N = 2) o sistema respiratório e as bolsas cloacais foram retirados e 

secados separadamente, aplicando-se um fluxo de ar constante, para posterior análise. A 

descrição anatômica macroscópica externa e interna do sistema respiratório e das bolsas 

cloacais foi realizada com auxílio de estereomicroscópio (Olympus VMT4X). Entre os 

parâmetros observados foram: (as)simetria entre os lados esquerdo e direito, forma, 

configuração dos vasos sanguíneos e distribuição do parênquima.  

4.4.3 Processamento das amostras 

4.4.3.1 Microscopia de luz 

Os fragmentos foram armazenados em temperatura ambiente em álcool 70% até o momento 

do processamento. O material passou pelo vácuo para a retirada de possíveis bolhas. A etapa 

seguinte foi a passagem do material por baterias de desidratação (séries crescentes de etanol 

70, 80, 90 e 100%) e diafanização (primeira passagem na proporção 1:1 de etanol e xilol, e as 

outras passagens com xilol puro) progressivas e em intervalos de tempo de uma hora. Após 

essa etapa, o material fui incluído em parafina. Após o emblocamento do tecido, o mesmo 

estava pronto para ser cortado no micrótomo.  

O tamanho do bloco foi ajustado ao micrótomo com o auxílio de uma faca ou colando-se o 

bloco de parafina a um bloco de madeira (com parafina líquida). O bloco foi cortado até 

aparecer o início do tecido. A partir desse momento, foram feitos cortes de 5 µm. As fitas de 

parafinas foram colocadas em banho Maria para promover o seu estiramento. Após o 

estiramento, os cortes foram separados e postos sobre lâminas de vidro que foram 
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previamente limpas com detergente, estocadas em álcool 80%, secas e identificadas. Para 

fixar o corte na lâmina, uma fina camada de albumina foi colocada sobre a lâmina antes da 

adição do tecido. Os cortes aderidos a lamina foram, então, colocados para secar na beira do 

banho maria e em seguida transferidos para uma estufa (56 °C) por 24h para remover o 

excesso de parafina.  

As etapas seguintes são a desparafinização e coloração das lâminas. Durante a 

desparafinização os cortes passaram por sucessivos banhos de xilol, álcool em diferentes 

concentrações e água (destilada e/ou de torneira). A coloração escolhida para esses cortes foi 

hematoxilina-eosina (HE). A última etapa para a preparação das lâminas foi a passagem por 

baterias de desidratação e diafanização. A montagem das lâminas terminou com a colocação 

da lamínula. Pingou-se duas gostas de Entelan e em seguida colocou-se a lamínula, tomando-

se cuidado para bolhas de ar não serem aprisionadas.  

4.4.3.2 Microscopia eletrônica de transmissão 

Para a microscopia eletrônica os fragmentados coletados tinham tamanho máximo de 3 mm². 

O material foi armazenado em temperatura de 4 a 8 ºC em Eppendorfs com formalina 

Millonig modificada até o momento do processamento, não ultrapassando um mês de 

armazenamento. O processamento se iniciou com a lavagem do material no mesmo tampão e 

a pós-fixação na solução composta por tetróxido de ósmio 1%, ferricianeto de potássio 0,8% e 

cloreto de cálcio 5 mM com tampão. Após mais uma lavagem com tampão, o material passa 

por uma bateria de banhos de desidratação (séries crescentes de acetona 30, 50, 70, 90%) e em 

seguida passa pela substituição, com uma mistura de 1:1 de acetona 100% e resina por pelo 

menos seis horas em temperatura ambiente. Após esse tempo, o tecido é impregnado com 

resina pura com catalisador por seis a oito horas em temperatura ambiente. Por último, o 

material impregnado é identificado e emblocado e polimerizado em estufa (60 °C) por três 

dias.  

Após o processamento foi preciso aparar as arestas do bloco para ser levado ao microscópio 

eletrônico. Para isso, é feito um corte semi fino (1 µm) para uma pré-visualização em 

microscópio de luz. Esses cortes foram corado com azul de toluidina 1% pH. Após a escolha 

das melhores áreas para se visualizar no microscópio eletrônico, o bloco foi aparado, foram 

feitos cortes ultrafinos (0,5 µm) e esses cortes foram corados com acetato de uranila e citrato 

de chumbo. A partir desse momento, os cortes estavam prontos para serem analisados.  
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4.4.4 Análises qualitativas 

Os cortes dos tecidos preparados foram visualizados e registrados em microscópio de luz e 

eletrônico em diferentes aumentos. Foram realizadas descrições qualitativas, com atenção 

especial à configuração estrutural dos tecidos, observação das camadas de células e os tipos 

celulares, a quantidade de vasos sanguíneos e a sua profundidade em relação à luz do tecido e 

diferenças ultraestruturais entre os diferentes tecidos analisados.  

4.4.5 Análises quantitativas – Estereologia 

Os dados analisados seguiram os trabalhos de Perry (1978), Orive e Weibel (1990), e Howard 

e Reed (2005). O uso dos métodos estereológicos permitiu uma análise quantitativa, inferindo 

por meio de imagens em duas dimensões, resultados que podem ser analisados em três 

dimensões. Após uma análise prévia, decidiu-se por analisar imagens da microscopia de luz 

dos pulmões e bolsas cloacais, com a finalidade de quantificar a compartimentação tecidual 

por meio do cálculo da fração de volume, densidade de superfície e fração da superfície, além 

do cálculo da massa total e específica da superfície de troca gasosa (PERRY, 1981, 1983).  

O cálculo da espessura da barreira de difusão, inicialmente proposto para esse trabalho, não 

foi realizado devido ao período posterior ao processamento ter coincidido com o período de 

manutenção do microscópio eletrônico de varredura.  

4.4.6 Análise estatística 

Devido ao número baixo de animais analisados, os dados obtidos foram apresentados como 

média e erro padrão para comparação com os dados presentes na literatura de outros répteis. 

Os parâmetros analisados foram testados para se averiguar previamente se existiram 

diferenças entre as diferentes regiões dos pulmões e bolsas cloacais (ANOVA one-way e pos 

hoc Tukey) e entre os pulmões e bolsas cloacais como um todo (test t). Os testes estatísticos 

foram realizados no GraphPad Prism 6.0. Os dados são apresentados como média ± desvio 

padrão, e foram considerados significativos valores de P ≤ 0,05.  
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4.5 RESULTADOS 

4.5.1 Análise qualitativa 

4.5.1.1 Pele 

Nas regiões inguinal e axial do tegumento distingui-se uma coloração avermelhada e leves 

ranhuras no tecido, o que pode estar relacionado à presença de vasos nas camadas mais 

profundas da pele. A pele é formada pela epiderme, a camada mais superficial, e a derme, a 

camada mais profunda (Figura 4.2). A epiderme apresentou um epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado. Em P. geoffroanus foram observadas cristas dérmicas, 

irregularidades da derme no contato com a epiderme. Os capilares sanguíneos estavam 

dispostos mais profundamente, na camada submucosa da derme. A camada mucosa foi 

caracterizada por conter um tecido conjuntivo denso não modelado com muitas fibras de 

colágeno, produizadas a partir de fibroblastos.  
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Figura 4.2 Pele de P. geoffroanus 

 
(A) Visão da parte posterior de um exemplar de P. geoffronanus. A seta aponta para a região inguinal, onde foi 

coletada uma amostra de pele. (B) Fragmento de pele coletado, mostrando detalhes da vascularização interna. 

(C) Corte histológico da pele de P. geoffroanus. epi*: epiderme queratinizada; der: derme. Fonte: Cordeiro, 2019 

 

4.5.1.2 Cavidade bucofaringeal 

Tanto o palato duro quanto o palato mole são constituídos de tecido muito delgado. O palato 

duro é o tegumento localizado logo após às coanas, cranialmente em relação ao palato mole, 

que recebe esse nome porque está fixado sobre uma prateleira óssea. Já o palato móvel tem o 

seu eixo central constituído por músculo esquelético, sobre o qual se move. No 

* 
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estereomicroscópio foi observado que o palato é menos vascularizado que a pele. O palato 

duro apresentou uma coloração mais escura, que é característico de epitélio queratinizado. O 

palato duro é constituído por epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, assentado sobre 

o tecido conjuntivo denso não modelado (Figura 4.3). O tecido conjuntivo denso não 

modelado é constituído por feixes de fibroblastos e macrófagos, além de fibras elásticas e uma 

predominância de fibras de colágeno. Foi possível observar alguns vasos sanguíneos, 

distantes da luz da cavidade bucofaringeal. Próximo da lâmina basal aumenta a densidade de 

fibras de colágeno, observadas em diferentes disposições, formando tramas tridimensionais. O 

palato mole, coberto por uma mucosa de revestimento, é constituído por epitélio pavimentoso 

estratificado não queratinizado e tecido conjuntivo denso não modelado. O epitélio de 

revestimento é constituído por células colunares secretoras de muco, distinguidas pelo 

citoplasma mais corado. O epitélio de revestimento e a lâmina basal se delimitam por 

reentrâncias, invadindo reciprocamente a região adjacente. Dentro dessas reentrâncias foram 

observados vasos sanguíneos, assim como ao longo da camada de tecido conjuntivo.  

Após a observação dos tecidos da pele e dos palatos em microscópio de luz e a ausência de 

evidências de que esses tecido preenchessem o pré-requisitos necessários para serem 

caracterizados como tecidos de trocas gasosas, decidiu-se por não realizar o processamento 

para observação no microscópio eletrônico de transmissão.  

. 

4.5.1.3 Pulmões 

Os pulmões estão localizados dorsalmente em relação aos demais órgãos do corpo. Eles se 

prendem à parede interna da caparaça por meio de mesopneumonio dorsal, o qual não é 

completo e se dipõe de formas diferentes nos pulmões esquerdo e direito. Os 

mesopneumonios dorsais se conectam perifericamente da carapaça aos pulmões, 

craniocaudalmente. No entanto, o mesopneumonio dorsal esquerdo se liga à dois terços do 

pulmão, enquanto que o mesopneumonio direito prende o pulmão até a sua metade. Na região 

ventral dos pulmões está presente um septo pós-pulmonar (SPP) e o mesopneumonio ventral. 

O septo pós-pulmonar de P. geoffroanus é completo na região cranial e cobre 

aproximadamente dois terços dos pulmões. O SPP se liga ao fígado e ao trato gastrointestinal 

por meio dos ligamentos hepatoduodenal e gastrohepático. O mesopneumonio ventral conecta 

ventalmente os pulmões a região dorsal do sistema digestório, incluindo estômago e intestino, 

e ao fígado (Figura 4.4).  
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Figura 4.3 Cavidade bucofaringeal de P. geoffroanus 

 

 (A) Seta mostra a localização do palato. (B) Corte histológico do palato duro (C) (B) Corte histológico do palato 

mole. epi: epitélio de revestimento; csm: células secretoras de muco; vs: vaso sanguíneo. Fonte: Cordeiro, 2019 

 

 

 

Após a retirada dos pulmões fixados do animal, foi feita uma incisão longitudinal na margem 

perifériaca de um dos pulmões para se visualizar as estruturas internas. O parênquima dos 

pulmões apresenta dez câmaras ao longo do comprimento do órgão, na região médio-central. 

Essas câmaras são internamente subdivididas em nichos, a unidade funcional dos pulmões de 

répteis. A distribuição do eptélio é heterogênea, sendo observado parênquima faveolar nos 

nichos pulmonares e ao longo do restante do pulmão é possível distingui um parênquima 

edicular, até se tornar parênquima trabecular na região caudal.  
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De modo geral, os pulmões são configurados histologicamente por três camadas de tecido: 

uma camada de epitélio simples pavimentoso, conhecido como pneumócito do tipo I, uma 

camada de endotélio vascular separando o lúmem dos eritrócitos e um espaço intersticial, a 

submucosa. Nas regiões cranial e medial foram identificados as trabéculas e os favéolos 

(Figura 4.5A). Todas as regiões dos pulmões apresentaram grande quantidade de capilares 

sanguíneos localizados muito próximo à superfície de contato com o lúmem (Figuras 4.5A e 

4.5B). A barreira de difusão é composta pelos pneumócitos do tipo I, seguida pela lâmina 

basal e as células endoteliais (Figura 4.5C). Em algumas regiões não foi observada a lâmina 

basal entre as duas camadas celulares, o que resulta na diminuição da distância de difusão dos 

gases respiratórios. Entre os capilares foram identificados pneumócitos do tipo II (Figura 

4.5D). Na região mais basal está presente tecido conjuntivo denso não modelado seguido por 

uma camada de túnica muscular não continuada. Na parte medial da região cranial foi 

possível identificar a presença de anéis de cartilagem pertencentes ao brônquio intrapulmonar. 

Ainda foi possível observar nos cortes histológicos dessa região do pulmão áreas compostas 

por células colunares ciliadas (Figura 4.5B).  

 

Figura 4.4 Visão ventral dos pulmões de P. geoffroanus 

 

(A) Localização dos pulmões na cavidade pleuroperitonial. As linhas tracejadas mostram a inserção do 

mesopneumônio dorsal e linhas pontilhas mostram a inserção do mesopneumônio ventral. (B) Localização do 

septo pós-pulmonar (SPP). Fonte: Cordeiro, 2019 
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Figura 4.5 Pulmões de P. geoffroanus 

 

 (A) e (B) Fotografia de microscopia de luz. (C) e (D) fotografias de microscopia eletrônica de transmissão. cap: 

capilare sanguíneo; cc: células colunares ciliadas; cil: corpos de inclusão lamelar; er: eritrócito; fv: favéolo; lb: 

lâmina basal; pI: pneumócito do tipo I; pII: pneumócito do tipo II; sm: submucosa; tb: trabécula; tm: túnica 

muscular; vs: vaso sanguíneo; vmp: vesículas micropinocitóticas. Fonte: Cordeiro, 2019 

 

Os pneumócitos do tipo I possuem superfície lisa e podem estar presentes entre dois capilares 

sanguíneos ou sobrepostos a eles. Essas células tem um formato pavimentoso e se apresentam 

numa única camada. Os pneumócitos do tipo II tem um formato cubóide e apresentam 

microvilosidades apicais, com corpos lamelares envolvidos por membranas, que secretam o 

surfactante pulmonar para o lúmen do nicho. O sufactante é produzido a partir dos corpos de 

inclusão lamelar. Na região cranial medial dos pulmões parece ter maior concentração de 

pneumócitos do tipo II, quando comparado às outras regiões investigadas. Entre os 

pneumócitos podem ser encontradas zônulas de oclusão e zônulas de adesão próximas da 

região apical das células (Figura 4.6).  
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Figura 4.6 Fotografia de microscopia eletrônica de transmissão de pulmão de P. 

 

cil: corpos de inclusão lamelar; za: zônula de adesão; zo: zônula de oclusão. Fonte: Cordeiro, 2019 
 

4.5.1.4 Bolsas cloacais 

As bolsas cloacais de P. geoffroanus estão inseridas na cintura pélvica, compondo o sistema 

urogenital. Externamente, as bolsas cloacais se localizam dorsalmente sob a porção caudal do 

quarto escudo vertebral e das suturas dos terceiro e quarto escudos pleurais. Internamente, as 

bolsas cloacais são estruturas anexas da cloaca, localizadas dorsolateralmente em relação à 

cloaca, se fixando no músculo transversus abdominis. Após a retirada das bolsas cloacais foi 

possível observar a contração dessas estruturas quando embebidas com salina. 

Anatomicamente, as bolsas cloacais são divididas em ápice, corpo e cólo, local que se abre 

para a cloaca (Figura 4.7A). P. geoffroanus possui bolsas cloacais com distribuição 

heterogênea da mucosa, com presença de maior densidade de vilos foliáceos na região do colo 

e que vão diminuindo na direção do ápice. 



 

 

97 
 

As bolsas cloacais apresentaram, ao longo de todo o órgão, quatro camadas estruturadas na 

seguinte ordem: 1) mucosa, camada mais superficial, constituída de um epitélio de 

revestimento estratificado com células colunares no ápice, lâmina na própria, constuído por 

tecido conjuntivo frouxo e onde estão localizados os vasos sanguíneos e muscular da mucosa, 

com fibras musculares arranjadas em feixes de forma descontinuada; 2) submucosa, camada 

de tecido conjuntivo frouxo que também contem vasos sanguíneos e que em algumas regiões 

surgem reentrâncias na mucosa; 3) túnica muscular, camada de fibras musculares arranjadas 

de forma descontínua, depositada sobre tecido conjuntivo denso; e 4) serosa, camada 

delimitante das bolsas cloacais, constituída por tecido conjuntivo frouxo com a presença de 

vasos sanguíneos e revestido por mesotélio (Figura 4.7B e 4.7C).  

De modo geral, os vasos sanguíneos estão localizados mais densamente logo abaixo do 

epitélio de revestimento. A região do cólo apresentou uma quantidade de vasos sanguíneos 

visualmente maior, se comparada às demais regiões das bolsas cloacais. Podem ser 

observados células produtoras de muco (regiões brancas que não foram coradas com azul de 

toluidina) e algumas vesículas de exocitose em menor número (Figura 4.7C).  

A região do corpo apresentou vasos sanguíneos de maior calibre, além de glândulas secretoras 

(coloração mais escura) com vasos saguíneos associados, localizados na camada serosa. 

Foram observadas vesículas de exocitose e células produtoras de muco, porém numa 

densidade menor que na região do ápice. Foram vistos poucos vasos sanguíneos próximos à 

luz da bolsa cloacal. O epitélio de revestimento apresentou reentrâncias, relacionadas com o 

aumento da quantidade de vilos nessa região da bolsa cloacal. Na região do colo foi observada 

uma concentração de vasos sanguíneos próximo ao que foi encontrado no corpo da bolsa 

cloacal. O epitélio é formado por células colunares, numa camada pseudoestratificada e foi 

observada maior presença de vesículas de exocitose (Figuras 4.7B e 4.7C). 

Nas imagens de microscopia eletrônica observou-se a propriedade fibrosa das bolsas cloacais 

de P. geoffroanus. Foi possível confirmar a presença de células secretoras de muco e células 

ricas em mitocôndrias no limite do tecido com a luz da bolsa cloacal. Essas células foram 

mais vistas na região do ápice (Figura 4.7E). Os vasos sanguíneos estavam localizados mais 

distantes do lúmen da bolsa cloacal e muitas vezes foram encontrados associados às células 

secretoras do muco (Figura 4.7D). Também foi possível observar que, na direção do ápice, é 

possível observar o aumento de microvilosidades nas células epiteliais, assim como o 

aumento de vesículas de pinocitose.  
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Figura 4.7 Bolsas cloacais de P. geoffroanus 

 

(A) Fotografia das bolsas cloacais esquerda (BCe) e direita (BCd) anexas dorsalmente à cloaca. (B) e (C) 

Fotografia de microscopia de luz. (D) e (E) Fotografia de microscopia eletrônica de transmissão. ap: ápice; cl: 

cólo; cp: capilar; crp: corpo; crm: células ricas em mitocôndrias; cs: camada serosa; csm: células secretoras de 

muco; epi: epitélio de revestimento; er: eritrócito; tm: túnica muscular vp: vesículas de pinocitose; vs: vasos 

sanguíneos. Fonte: Cordeiro, 2019 
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Tabela 4.1 Identificação, massa corpórea e medidas morfométricas dos pulmões e bolsas cloacais de 

três indivíduos de P. geoffroanus 

Animal Pulmões Bolsas Cloacais 

 Sexo Massa (kg) MSR (g) CSR (cm) MBC (g) Cesq (cm) Cdir (cm) 

PG13 fêmea 2,6 68 30,2 10 10,2 12 

PG15 fêmea 3,6 85 34,7 18 11,9 10,5 

PG15 macho 3,3 65 33,9 9 11,1 9,5 

Média 3,2 72,7 32,9 12,3 11,1 10,7 

Desvio Padrão 0,5 10,8 2,4 4,9 0,9 1,3 

 
 

4.5.1.5 Análise quantitativa 

A morfometria da massa e comprimento dos pulmões e bolsas cloacais está presente na tabela 

1. Os tecidos quantificados pertenciam a duas fêmeas (2,6 e 3,6 kg) e um macho (3,3 kg).  

Os volumes quantificados nos pulmões e bolsas cloacais são apresentados nos Apêndices 

(APÊNDICES D – F). Os Vref foram significativamente diferentes entre as regiões pré-hilar 

(44,03 ± 4,75 cm
3
) e caudal (29,68 ± 7,85 cm

3
) dos pulmões (P = 0,04) e entre as regiões do 

corpo (46,50 ± 9,07 cm
3
) e ápice (10,467 ± 4,65 cm

3
) e colo (13,48 ± 6,73 cm

3
) nas bolsas 

cloacais (P < 0,01). Comparando os Vref entre pulmões e bolsas cloacais, ficou evidente que 

os volumes dos pulmões (194,25 ± 57,06 cm
3
) são maiores que os volumes das bolsas 

cloacais (70,17 ± 12,25 cm
3
) (P = 0,02).  

 As medidas de Vpar, Vref/MC e Vpar/MC seguiram o padrão de apresentar diferenças entre 

o corpo e cólo das bolsas cloacais, com valores de P igual a 0,02 para todos os parâmetros. 

Para as diferentes regiões dos pulmões, o volume do parênquima foi maior na região pré-hilar 

(44,03 ± 4,75 cm
3
) e menor na região caudal (29,68 ± 7,85 cm

3
) (P = 0,01). Quando os Vref e 

Vpar foram padronizados pela massa corpórea, as diferenças estatísticas ficaram por conta das 

regiões cranial (interna e externa) e caudal (P = 0,02). Vpar, Vref/MC e Vpar/MC também 

foram significativamente maiores nos pulmões em relação às bolsas cloacais (P = 0,01, < 0,01 

e < 0,01). 

A densidade de volume entre as diferentes regiões dos pulmões e bolsas cloacais, e entre os 

pulmões e bolsas cloacais como um todo não apresentou diferenças estatísticas (APÊNDICES 

G – I). 

Para os dados de estimativa de área superficial, as diferentes regiões dos pulmões e bolsas 

cloacais foram estatisticamente iguais. Porém, o que se observou quando comparado os 

valores de pulmões e bolsas cloacais foi que as estimativas de áreas superficiais respiratórias e 

não respiratórias foram maiores nos pulmões, a exemplo da estimativa de áreas superficiais 

respiratórias (P < 0,01) e não respiratória (P = 0,2) ter sido igual a 26,57 ± 2,29 e 10,32 ± 1,91 
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cm
2
kg

-1
 nos pulmões e 1,68 ± 1,05 e 2,90 ± 0,73 cm

2
kg

-1
 nas bolsas cloacais. 

Consequentemente, a proporção da superfície respiratória obtida para os pulmões e bolsas 

cloacais também fora estatisticamente diferentes, com valor de P igual a 0,04, onde entre 66 e 

76% do parênquima pulmonar compreende tecido de trocas gasosas, enquanto que nas bolsas 

cloacais essa proporção fica entre 20 e 42% (APÊNDICES J - L). 

4.6 Discussão 

4.6.1 Análise qualitativa 
As evidências morfológicas mostraram que a pele e a cavidade bucofaringeal de P. 

geoffroanus, não possuem todas as propriedades que possibilitem as trocas gasosas com o 

meio. Foi observado que essas estruturas apresentaram um epitélio com maior espessura e a 

densidade de vasos saguíneos parece ser menor, quando comparado ao que foi observados no 

pulmões e bolsas cloacais, o que dificultaria as trocas gasosas entre o meio aquático e o 

animal.  

Os fragmentos de pele coletados para análise micro e ultraestrutural são provenientes da 

região inguinal e axial, próxima aos membros. Essas regiões são caracterizadas por terem uma 

epitélio menos queratinizado e, consequentemente mais fina, levantando a hipótese de que 

vasos sanguíneos poderiam estar dispostos mais supercialmente. Na cavidade bucofaríngea 

foram coletados fragmentos de tegumento do palato duro e palato mole. O palato em 

quelônios está localizado logo após as coanas, nas maxilas superiores. 

Algumas espécies se especializaram nas vias extrapulmonares de trocas gasosas como uma 

estratégia para permanecer longos períodos debaixo d’água (JACKSON et al., 2004). Ao 

contrário de P. geoffroanus, as espécies Chrysemys picta belli, Graptemys geographica, 

Sternotherus odoratus, Staurotypus triporcatus, Kinosternum subrubrum e K. tripocartus, 

Apolone ferox podem realizar trocas gasosas pela pele (ROOT, 1949; GIRGIS, 1961; STONE 

et al., 1992a; BAGATTO et al., 1997; BAGATTO; HENRY, 1999; BAGATTO; HENRY, 

2000; CROCKER et al., 2000;JACKSON et al., 2004) e Tronyx sinensis e Elseya latisternum 

realizam as trocas gasosas com o meio aquático por meio da mucosa da caviade bucofaringeal 

(WANG et al., 1989; KING; HEATWOLE, 1994b).  

Trionyx spiniferus tem a pele com a principal estrutura para trocas gasosas no meio aquático. 

As diferenças nas proporções área superficial cutânea e massa observadas entre T. spiniferus, 

S. odoratus e K. subrubrum revelou que quanto maior é essa relação, maior é o nível de trocas 

gasosas por vias aquáticas (STONE et al., 1992). Alibardi e Toni (2005) observaram que a 

epiderme e a camada córnea da superfície cutânea de T. spiniferus são mais delgadas do que 
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nas regiões do plastrão e carapaça, evidenciado os locais mais prováveis para as trocas 

gasosas aquáticas na espécie.  

A função respiratória na cavidade bucofaringeal está relacionada com as papilas não 

queratinizadas e altamente vascularizadas na cavidade bucofaringeal de Trionychidae (GAGE 

; GAGE, 1886; DUNSON, 1960; GIRGIS, 1961; WANG et al., 1989; YOKOSUKA et al., 

2000) e Kinosternidae (HEISS et al., 2010). A configuração morfológica da cavidade 

bucofaringeal observada em fotografias de microscopia de luz de Trionyx sinensis japonicus 

se assemelha muito com o que é observado na cavidade bucofaringeal de S. odoratus 

(YOKOSUKA ET AL, 2000; HEISS et al., 2010), com a presença de papilas bucofaringeais 

viliformes. Esse epitélio respiratório foi encontrado na região ventral da cavidade 

bucofaringeal, enquanto que o material coletado da cavidade bucofaringeal de P. geoffroanus 

se limitou à região dorsal.  

O padrão topológico onde os pulmões e as bolsas cloacais estão localizados estão de acordo 

com o que foi apresentado para outras espécies na literatura (PERRY, 1978, 1989; 

MALLMANN-FRANCO, 2002; GONZALEZ, 2017). Em relação às bolsas cloacais, elas se 

localizam dorsalmente sob a porção caudal do quarto escudo vertebral e as suturas dos 

terceiro e quarto escudos pleurais (MALLMANN-FRANCO, 2002; GONZALEZ, 2017). Os 

pulmões se prendem à parede interna da caparaça por meio de mesopneumonio dorsal 

(LAMBERTZ et al., 2010) e podem se fixar dorsalmente em até dois terços da carapaça. 

Ventralmente é presente um mesopneumonio ventral em cada pulmão e um septo pós-

pulmonar (SPP), que separa os pulmões das demais vísceras (KLEIN et al., 2006; 

LAMBERTZ et al., 2010). Os mesos e o septo mostram diferentes extensões entre os táxons 

de Testudines (DUNCKER, 1978a, b; PERRY, 1998; LAMBERTZ, 2010). A configuração 

do SPP encontrada em P. geoffroanus leva a crer que a espécie apresenta uma condição 

intermediária, pois o SPP está presente, mas não cobre totalmente os pulmões caudalmente, 

enquanto que em Chelydra serpentina o SPP é totalmente perdido e nos gêneros Chelonia e 

Caretta os pulmões são totalmente cobertos pelo septo (DUNCKER, 1978a).  

Em Testudines é encontrado um bauplan pulmonar, com os pulmões multicamerais, o 

parênquima distribuído heterogeneamente e internamente subdividido em câmaras laterais, 

medianas e uma câmara terminal (GRÄPER, 1931; PERRY, 1978, 1983, 1998). A 

distribuição do parênquima é caracterizado pela presença do parênquima do tipo faveolar 

densamente distribuído nas regiões pré-hilar, cranial e medial. Os parênquimas trabecular e 

edicular vão aumentando a sua presença progressivamento no eixo cranio-caudal até a 

predominância na região caudal dos pulmões. Perry (1983) afirma que a distribuição 
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parenquimal heterogênea tem relação com uma maior taxa de trocas gasosas nas regiões 

anteriores dos pulmões e a região caudal pode servir também como um local de 

armazenamento de gases quando os animais estão em apneia, permitindo a manuntenção das 

trocas gasosas na ausência da ventilação (MCDONALD, 1959, PERRY, 1983; CIERI et al., 

2014). Outra função atribuída às regiões caudais dos pulmões é a manutenção da 

flutuabilidade em espécies aquáticas (JACKSON, 1969), bem como a retração dos membros 

necessita de que partes do pulmão são comprimidos para abrigar os membros dentro da 

carapaça (DUNCKER, 2004).  

Gräper (1931) inicialmente descreveu que o número de câmaras encontrado nos diferentes 

táxons varia, desde poucos grupos de câmaras laterais e medianas, como em Testudo até os 

pulmões das tartarugas marinhas, que chegam a ter 10 ou 11 grupos de câmaras. 

Evolutivamente, há uma tendência a redução do número de câmaras intrapulmonares, com a 

presença de septos horizontais discretos no lugar das câmaras (PERRY, 1998; LAMBERTZ 

et al., 2010). P. geoffroanus apresentou um total de 10 câmaras dispostas nas regiões cranial e 

lateral dos pulmões, uma característica que estaria presente nas primeiras linhagens do grupo, 

visto que a família Chelidae, à qual pertence P. geoffroanus, surgiu no início da irradiação de 

Testudines (STERLI et al., 2013).  

Na parte medial da região cranial foi possível identificar a presença de anéis de cartilagem. 

Esse suporte cartilaginoso é próprio das regiões onde está inserido o brônquio intrapulmonar e 

as suas subdivisões (SOLOMON; PURTON, 1984). O fragmento dessa região foi retirado do 

local onde estão dispostas as câmaras intrapulmonares de P. geoffroanus. Ainda foi possível 

observar nos cortes histológicos dessa região do pulmão áreas compostas por células 

colunares ciliadas, as quais podem ser consideradas epitélio em regeneração (SOLOMON; 

PURTON, 1984).  

Os capilares sanguíneos P. geoffroanus estão dispostos em padrão duplo, mesmo padrão 

observado em outras espécies de répteis, peixes dipnóicos, anfíbios e estágios embrionários de 

mamíferos (PERRY, 1983; MAINA; MALOY, 1985; MAINA, 1989; PEIXOTO, 2015). O 

padrão de diposição duplo dos capilares apresenta capilares dos dois lados do septo 

interfaveolar e metade da superfície do capilar está mais próximo do lúmen pulmonar e 

diponível para as trocas gasosas.  

As imagens de microscopia eletrônica do pulmão mostraram uma configuração comum ao 

longo de todo o pulmão. A barreira de difusão é composta por células epiteliais que estão em 

contato direto com o lúmem pulmonar, os pneumócitos do tipo I, seguida pela lâmina basal e 

células endoteliais que formam os capilares sanguíneos. Em algumas regiões não foi 
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observada a lâmina basal entre as duas camadas celulares, o que resulta na diminuição da 

distância de difusão dos gases respiratórios (MAINA, 2002; MAINA; WEST, 2005; 

PEIXOTO et al., 2018). Também foram observadas junções entre células adjacentes, que tem 

o papel de impedir o extravasamento de fluídos para o lúmem parenquimal, o que poderia ser 

um empecilho para a difusão dos gases respiratórios (SOLOMON; PURTON, 1984).  

Um segundo tipo celular encontrado nos pulmões de P. geoffroanus, os pneumócitos do tipo 

II, estão localizados nas regiões entre os pneumócitos do tipo I. Essas células, encontradas nos 

pulmões de todos os vertebrados, tem forma cuibodal, numerosas mitocôndrias, ribossomos 

livre e microvilos, e um aparato de Golgi bem desenvolvido, responsáveis pela produção dos 

corpos lamelares (PERRY, 1972; SOLOMON; OKADA et al., 1984; DANIELS, 2004). Os 

pneumócitos do tipo II produzem e secretam, por meio dos corpos lamelares, um complexo de 

lipídios e proteínas, conhecido como sufactante, substância altamente conservada em 

vertebrados (DANIELS, 1995; SULLIVAN et al., 2001; ORGEIG et al., 2007). O sufactante 

auxilia na mecânica da ventilação, reduzindo a tendência de colabamento epitelial das paredes 

faveolares durante a expiração e em situações de mergulho (MOBERLY, 1968; DANIELS, 

1995), além de diminuir a tensão superficial, favorecendo a absorção de oxigênio e a 

expansão de áreas eventualmente colabadas (ORGEIG; DANIEL; 2001).  

As bolsas cloacais são objeto de estudo desde o século XVIII, quando foram identificadas 

pela primeira vez em Emys orbicularis (TOWSON, 1799). Townson (1799) observou que E. 

orbicularis gerava fluxo de água na região da saída da cloaca e atribuiu esse movimento da 

água às bolsas cloacais. Esse movimento foi observado em P. geoffroanus in vivo e ex vivo, 

quando as bolsas cloacais foram retiradas e isoladas do restante do sistema urogenital. Esses 

movimentos se intensificaram quando as bolsas cloacais foram embebidas em salina. Dessa 

forma, fica evidente que essas estruturas possuem alguma importância em quelônios, 

principalmente nos que habitam ambientes aquáticos (ANDERSON, 1876). Atualmente, as 

bolsas cloacais já foram descritas em espécies pertencentes às famílias Pelomedusidae, 

Chelidae, Chelydridae, Platysternidae e Emydidae (ANDERSON, 1876; SMITH; JAMES, 

1958; MALLMANN-FRANCO, 2002).  

As bolsas cloacais são historicamente subdivididas em três regiões, no eixo cranio-caudal: 

ápice, corpo e cólo (KING; HEATWOLE, 1994). Nossas observações confirmaram a 

caracterização de Mallmann-Franco (2002), que observou que as bolsas cloacais de P. 

geoffroanus apresentou distribuição heterogênea da mucosa, com presença de menor 

densidade de vilos foliáceos na região do ápice e que vão aumentando na direção do cólo. 

Jeffree e Jones (1992) inferiram que os vilos são formados por extensão e dobramento das 
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camadas mucosa e submucosa e, portanto, não é notada a presença de camada muscular nos 

vilos. Esse fato foi também observado em P. geoffroanus.  

A hipótese formulada nesta tese, sobre as bolsas cloacais de P. geoffroanus exercerem a 

função de trocas gasosas, teve evidências a favor e contra, a partir dos resultados encontrados. 

Os vasos sanguíneos se concentram na camada da lâmina própria, logo abaixo do epitélio de 

revestimento das bolsas cloacais de P. geoffroanus. A análise microscópica das bolsas 

cloacais de Rheodytes leukops e Elseya latisternum também destacaram a presença dos vasos 

sanguíneos nessa camada do tecido das bolsas cloacais (LEGLER; GEORGES, 1993; KING; 

HEATWOLE, 1994a). Mallmann-Franco observou que, entre os Pleurodira estudados por ela, 

as espécies que apresentaram maior quantidade de vasos sanguíneos foram Podocnemis 

expansa, Phrynops geoffroanus, Hydromedusa tectifera e Podocnemis sextuberlata, nesta 

ordem.  

As células secretoras do muco observadas em P. geoffroanus seguem um nível de distribuição 

contrário ao observado em relação aos vasos sanguíneos, sendo mais encontrados na região do 

ápice. Não foi observada a presença de células secretoras de muco nas bolsas cloacais de T. 

scripta elegans, Pseudemys concina concina¸ Chrysemys picta, G. pseudogeographica kohnii 

(GONZALEZ, 2017). Também na direção do ápice, foi observado o aumento da quantidade 

de microvilosidades nas células epiteliais. A presença de células secretoras de muco e das 

microvilosidades podem estar associadas, respectivamente, com a produção de muco e 

secreção de muco para o lúmen das bolsas cloacais e aumento da superfície de absorção e 

secreção (TRIER, 1968; BERRIDGE; OSHMAN, 1972). A configuração celular das células 

secretoras de muco se assemelha aos pneumócitos do tipo II, levando a crer que o muco 

produzido nas bolsas cloacais também pode estar relacionado com as funções relegadas ao 

surfactante pulmonar. Além disso, as microvilosidades garantem a manutenção de gradientes 

bioquímicos (MALLMANN-FRANCO, 2002). 

4.6.2 Análise quantitativa 

O volume de trabalhos que analisaram parâmetros morfofuncionais da respiração em répteis 

ainda é incipiente. O método estereológico foi aplicado para T. scripta, Gekko gecko, Lacerta 

sp., Tupinambis nigropunctatus, Varanus exanthamaticus, Pituophis melanoleucus, 

Crocodylus niloticus e Iguana iguana (CRAGG, 1975, 1978; PERRY, 1978, 1983, 1990; 

STINNER, 1982; PERRY et al., 1994; REDDY, 2013; PEIXOTO et al., 2018). Esse tipo de 

abordagem é importante pois possibilita a extrapolação dos seus resultados para a 

interpretação de investigações fisiológicas, analisando a relação de forma e função e tratando 
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das suas diferenças quantitativas dos diferentes parâmetros investigados (PERRY et al., 1994; 

WEIBEL et al., 2007). 

Os volumes de referência entre as diferentes regiões dos pulmões e bolsas cloacais 

confirmaram as análises qualitativas. As diferenças observadas entre a região pré-hilar e 

caudal são consequência da distribuição heterogênea do parênquima, com a presença das 

câmaras craniais e laterais e maior concentração de favéolos nessas regiões, ao passo que a 

região caudal é composta por um epitélio respiratório menos denso (PERRY, 1998). Para as 

bolsas cloacais, a morfometria confirma o formato elíptico das bolsas cloacais.  

O volume estimado morfologicamente para os pulmões de P. geoffroanus (60,462 ± 10,195 

cm
3
.kg

-1
) neste trabalho foi menor do que o volume fisiológico mensurado em Cordeiro 

(2014). Naquela ocasião, o volume pulmonar foi mensurado em 155,274 ± 37,594 cm
3
.kg

-1
 

quando foi estudada a mecânica do sistema respiratória de P. geoffroanus. Alguns fatores 

podem ter interferido nas diferenças entre os volumes nos dois trabalhos. Em primeiro lugar, 

as metodologias aplicadas são diferentes e, dessa forma, é esperada alguma variação nos 

valores. Os exemplares de P. geoffroanus que foram mensurados neste trabalho podem ter 

tido o seu volume pulmonar subestimado. Perry (1972) retirou o ar dos pulmões até uma 

pressão de -10 cmH2O e só então injetou o fixador até uma pressão de 20 cmH2O, o que não 

foi feito aqui, sugerindo uma menor quantidade de fixador entrando nos pulmões. Por fim, foi 

usado como fixador a formalina Millonig modificada. Esse fixador promove algum grau de 

encolhimento das estruturas, porém esse encolhimento não deve ser o único motivo para as 

diferenças encontradas entre os trabalhos.  

Mesmo levando em consideração os diferentes valores de volume pulmonar encontrados por 

Cordeiro (2015) e neste trabalho, Perry (1978a) mensurou volume pulmonar em T. scripta 

quatro e duas vezes maior, respectivamente. Em contraste, os valores de Vpar/Vref em P. 

geoffroanus variaram entre 86,1 e 93,9%, enquanto que em T. scripta a porcentagem de 

volume parenquimal foi de 44,9% (PERRY, 1978a).  

O volume de referência das bolsas cloacais variou entre 59,328 e 83,456 cm
3
, valores acima 

dos encontrados por Gonzalez (2017) em Pseudemys concina concina (42 cm³)¸Chrysemys 

picta (34 cm³), Graptemys pseudogeographica kohnii (1,9 cm³). O método usado por 

Gonzalez considerou os raios de diferentes locais das bolsas cloacais, o que pode ter 

subestimado os valores das bolsas cloacais nessas espécies. Em T. scripta o volume de 

referência das bolsas cloacais variou entre 0,78 a 122,9 cm³. A autora justificou essa ampla 

variação de valores às diferenças entre macho e fêmeas. Em P. geoffroanus, não se observou 
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diferença nos volumes das bolsas cloacais entre as fêmeas e o macho que foram usados nas 

quantificações.  

As estimativas de área superficial do parênquima como um todo, e das regiões respiratórias e 

não respiratórias não apresentaram diferenças entre as diferentes regiões dos pulmões e bolsas 

cloacais. A estimativa de área superficial dos pulmões de P. geoffroanus foi aproximadamente 

metade do valor estimado para T. scripta (PERRY, 1978a). No entanto, do total de área 

superficial interna dos pulmões, 83% são classificados como área superficial respiratória em 

T. scripta e 72% em P. geoffroanus. A porcentagem de superfície respiratória variou entre 

59,4 e 85,0% nos pulmões de P. geoffroanus, valores próximos ao encontrados em répteis, em 

torno de 73% (PERRY, 1998). Em algumas espécies, como Crocodilus niloticus (PERRY, 

1990a) e Gekko gecko (PERRY et al., 1994) essa variação é ampla dentro dos pulmões, 

chegando a 71 e 92%, respectivamente, de superfície aérea respiratória próximo aos 

brônquios intrapulmonares e nos septos faveolares, contra 26 e 29% nas regiões caudais. Nas 

bolsas cloacais esses valores variam entre 21,2 e 58,0%.  

4.6.3 Implicações morfofuncionais 

As análises qualitativas puderam indicar que as bolsas cloacais de P. geoffroanus poderiam 

exercer uma função de trocas gasosas com o meio aquático devido à presença de estruturas 

apropriados para excercer trocas gasosas, como a presença de vilos que aumentam a área de 

superfície das bolsas cloacais, a presença de uma grande quantidade de vasos logo abaixo do 

epitélio pseudoestratificado e a presença de células produtoras de muco, que produzem e 

secretam compostos lipoproteícos e podem exercer uma função similar ao sufactante 

encontrados nos pulmões dos vertebrados. No entanto, as análises morfométricas põem em 

cheque a confirmação dessa hipótese, principalmente devido às diferenças encontradas nos 

parâmetros esterológicos entre as bolsas cloacais e os pulmões.  

A função das bolsas cloacais ainda é motivo de ampla discussão (JORGENSEN, 1998), 

conduzida principalmente por fisiólogos, e não dando a devida atenção aos aspectos 

morfológicos. O uso das bolsas cloacais como via de trocas gasosas extrapulmonares também 

foi atrelado à quantidade de capilares sanguíneos presentes na lâmina própria das bolsas 

cloacais de Rheodytes leukops (WINOKUR; LEGLER, 1982; LEGLER; GEORGES, 1993; 

FRANKLIN, 2000) e Elseya latisternum (KING; HEATWOLE, 1994a e b). 

Pickel (1989) e Smith e James (1958) atribuíram as bolsas cloacais o armazenamento de água 

para facilitar na escavação dos ninhos no momento da oviposição dos ovos pelas fêmeas. 

Como não foi observada diferença nos tamanhos das bolsas cloacais de machos e fêmeas em 

P. geoffroanus no presente trabalho e no trabalho de Mallmann-Franco (2002), essa função 
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pode ser desconsiderada para a espécie. Além disso, as contrações rítmicas e lentas das bolsas 

cloacais sugerem alguma função contínua e não uma função pontual como seria no caso da 

oviposição; 

As análises qualitativas e quantitativas de P. geoffroanus sugerem algum tipo de transporte 

iônico nas bolsas cloacais. A presença dos espaços intercelulares e o padrão de junções 

celulares foi encontrada principalmente na região do cólo, nas faces laterais das células ricas 

em mitocôndrias, locais onde pode ocorrer transporte ativo de íons. Essa função já foi 

demonstrada em T. scrita, Chrysemys picta, Elseya dentata, Emydura signata e Chelodina 

longicollis (DUNSON, 1967; TROBEC; STANLEY, 1971; JEFFREE; JONES, 1992).  

As amplas bolsas cloacais de P. geoffroanus também podem assumir a função de ajuste da 

flutuabilidade nos corpos d’água. Jackson (1969) citou as bolsas cloacais, além dos pulmões, 

como estruturas que podem regular o volume interno de água por meio de bombeamento que 

gera um fluxo de água pela cloaca. A presença de feixes musculares pode estar relacionada a 

esta função. As espécies estudadas por Gonzalez (2017) não apresentaram vilos e não foram 

observados muitos vasos sanguíneos. Dessa forma, o controle da flutuabilidade ode ser a 

principal função exercida pelas bolsas cloacais nas espécies estudadas por Gonzalez (2017).  

As diferenças morfométricas entre os pulmões e bolsas cloacais de P. geoffroanus não 

descartam a função de trocas gasosas na espécie, mas evidenciam que as bolsas cloacais não 

são a principal fonte de oxigênio para esses animais e que a respiração aérea ainda é a via 

mais importante para as trocas gasosas. O cálculo da distância de difusão pode ser o 

parâmetro que pode corroborar definitivamente a hipótese do uso das bolsas cloacais como 

estruturas extrapulmonares através do cálculo da capacidade morfológica de difusão de O2 e 

CO2. Além disso, outras hipóteses sobre a função das bolsas cloacais devem ser testadas. 
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5. CAPÍTULO 5 - TROCAS GASOSAS POR VIAS 

EXTRAPULMONARES EM PHRYNOPS GEOFFROANUS 

5.1 RESUMO 

A respiração bimodal pode ser definida como a capacidade de realizar trocas gasosas entre o 

animal e o ambiente do ar e da água. Nas tartarugas, observou-se que podem ocorrer trocas 

gasosas através da pele, epitélio bucofaringeal e bolsas cloacais. A taxa de troca gasosa com o 

ambiente aquático medida para as tartarugas é variável entre as espécies, com uma 

contribuição de 10% em Emydura signata e atingindo mais de 70% em Rheodytes leukops. 

Observando os baixos valores de �̇�O2 para P. geoffroanus, sugerimos que o baixo consumo 

de oxigênio atmosférico pode ser indicativo do uso de alguma via alternativa de troca gasosa 

através de estruturas extrapulmonares. P. geoffroanus possui um par de bolsas cloacais e 

observações pessoais indicam que a região cloacal produz fluxo de água através da contração 

muscular. O objetivo deste estudo foi investigar se P. geoffroanus é capaz de trocar gases com 

o ambiente aquático através da cavidade bucofaringeal ou através das bolsas cloacais. Os 

animais foram anestesiados e submetidos a diferentes níveis de oxigênio aéreo (normóxia e 

anóxia) e aquático (normóxia, anóxia e hiperóxia). Após quarenta minutos de exposição a um 

tratamento específico, uma amostra de sangue foi coletada para medir a PaO2, parâmetros 

hematológicos e bioquímicos. Os valores de PaO2 diferiram significativamente entre a 

situação de normóxia aérea e aquática e os demais tratamentos, mostrando que P. geoffroanus 

não apresenta capacidade significativa de troca gasosa com o ambiente aquático. Os níveis de 

lactato encontrados em todos os tratamentos foram altos, ou seja, os animais acessaram o 

metabolismo anaeróbico, mesmo em condições favoráveis à manutenção do metabolismo 

aeróbico. Esses resultados levam à proposição de uma hipótese sobre o desenvolvimento do 

hipometabolismo em P. geoffroanus.  

.   
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5.2 ABSTRACT 

Bimodal breathing can be defined as the ability to perform gas exchange between the animal 

and the air and water environment. In turtles it has been observed that gas exchange can occur 

through the skin, buccopharyngeal epithelium and cloacal bursae. The rate of gas exchange 

with the aquatic environment measured for turtles is variable among species, with a 

contribution of 10% in Emydura signata and reaching over 70% in Rheodytes leukops. Noting 

the low values  of �̇�O2 for P. geoffroanus, we suggest that low atmospheric oxygen 

consumption may be indicative of the use of some alternative gas exchange pathway through 

extrapulmonary structures. P. geoffroanus has a pair of cloacal bursae and personal 

observations indicate that the cloacal region produces water flow through muscle contraction. 

The objective of this study was to investigate whether P. geoffroanus is capable of gas 

exchange with the aquatic environment through the bucopharyngeal cavity or through the 

cloacal bursae. The animals were anesthetized and submitted to different aerial (normoxia and 

anoxia) and aquatic (normoxia, anoxia and hyperoxia) oxygen levels. After forty minutes of 

exposure to a specific treatment, a blood sample was collected to measure PaO2, 

hematological and biochemical parameters. PaO2 values were significantly different between 

the air and aquatic normoxia situation and the other treatments, showing that P. geoffroanus 

does not present significant gas exchange capacity with the aquatic environment. The lactate 

levels found in all treatments were high, that is, the animals accessed the anaerobic 

metabolism even under favorable conditions for the maintenance of the aerobic metabolism. 

These results lead to the proposition of a hypothesis regarding the development of 

hypometabolism in P. geoffroanus.  
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5.3 INTRODUÇÃO 

O padrão de respiração aérea entre os quelônios é descrito como uma respiração episódica, 

com períodos ventilatórios em que o animal realiza alguns ciclos ventilatórios intercalados 

por períodos não ventilatórios (HICKS; WHITE, 1992; MALTE et al., 2016). Esse padrão de 

respiração, conhecido como respiração intermitente, é bem estabelecido para peixes de 

respiração aérea, anfíbios e répteis, iniciando com uma expiração seguida por uma inspiração 

(BURGGREN; SHELTON, 1979; MILSOM, 1991; DRUZISKY; BRAINERD, 2001), 

podendo ser observado de duas formas. Um padrão de respiração intermitente pode se 

observado quando o indivíduo realiza episódios respiratórios composto de um único evento 

ventilatório, ou seja, um ciclo de expiração e inspiração, espaçadas de forma substancialmente 

uniforme, ou então os episódios respiratórios são compostos por inúmeros eventos 

ventilatórios, intercalados por longos períodos não ventilatórios (GANS; CLARCK, 1976; 

MILSOM, 1991; CORDEIRO, 2014). 

A respiração intermitente tem se mostrado uma estratégia eficiente para as trocas gasosas em 

quelônios devido a diversos fatores. Em termos fisiológicos, a respiração intermitente é 

vantajosa para os animais que apresentam menores demandas de taxas metabólicas (LEE; 

MILSOM, 2016) e, dessa forma, ventilações esporádicas dos pulmões podem diminuir o 

custo do trabalho mecânico da respiração (MILSOM, 1991; DEL NEGRO et al., 2009). Além 

disso, ecologicamente, quelônios semi-aquáticos reduzem o tempo de exposição na superfície 

quando respiram ar atmosférico esporadicamente, diminuindo a chance de se expor aos 

predadores (CORDEIRO et al., 2016).  

Em trabalho publicado por Cordeiro e colaboradores (2016), com o objetivo de se medir o 

custo metabólico da respiração da espécie Phrynops geoffroanus, observou-se que os 

indivíduos dessa espécie apresentaram os menores valores de ventilação (�̇�E) e consumo de 

oxigênio atmosférico (�̇�O2) (1,7 ± 0,6 ml.kg
-1

.min
-1

 e 0,07 ± 0,03 mlO2.kg
-1

.min
-1

, 

respectivamente), quando comparados aos de outros quelônios já investigados (JACKSON, 

1985; GLASS et al., 1985; VITALIS; MILSOM, 1986a,b; BAGATTO; HENRY, 1999). 

Valores de �̇�O2 menores que 0,3 ml/min também foram encontrados em Chelydra serpentina 

(Boyer, 1963), Chelonia mydas (JACKSON et al., 1991), Terrapene ornata (GLASS et al., 

1979), Aldabrachelys gigantea (HUGHES et al., 1971), Chelonoidis carbonaria 

(TREVISAN-BAÚ et al., 2018), Staurotypus triporcatus (BAGATO; HENRY, 2000), 

Chrysemys picta bellii (JACKSON et al., 1991) e Kinosternon subrubrum (LITZGUS; 

HOPKINS, 2003). Das espécies mencionadas, Chelydra serpentina (GATTEN, 1980), 
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Staurotypus triporcatus (BAGATO; HENRY, 2000), Chrysemys picta bellii (JACKSON et 

al., 2004) e Kinosternon subrubrum (STONE et al., 1992a) apresentam algum nível de trocas 

gasosas com o ambiente aquático, configurando-se uma respiração bimodal.  

Respiração bimodal pode ser definida como a habilidade de realizar trocas gasosas entre o 

animal e os meios aéreo e aquático (BELKIN, 1968; JACKSON et al., 1976; GATTEN, 1980, 

1984; STONE et al., 1992a). Em quelônios já foram observados que as trocas gasosas podem 

ocorrer por meio do integumento, do epitélio bucofaringeo e do epitélio da cloaca e/ou pela 

bolsa cloacal (GAGE; GAGE, 1886; WANG et al., 1989; STONE et al., 1992a; KING; 

HEATWOLE, 1994; GORDOS; FRANKLIN, 2002; JACKSON et al., 2004). A bolsa cloacal 

é um par de apêndices da cloaca que pode ser altamente vascularizada e usada para as trocas 

gasosas no ambiente aquático, através da difusão ativa entre o animal e o meio aquático 

(PETERS, 1964; LEGLER, 1993b; KING; HEATWOLE, 1994).  

A taxa de trocas gasosas com o ambiente aquático mensurado para quelônios é variável entre 

as espécies, apresentando uma contribuição de 10% em Emydura signata (PRIEST, 1997; 

PRIEST; FRANKLIN, 2002) e alcançando mais de 70% em Rheodytes leukops (PRIEST, 

1997; GORDOS et al., 2003). À vista disso, e observando os resultados de �̇�O2 para P. 

geoffroanus (CORDEIRO et al., 2016), sugerimos que o baixo consumo de oxigênio 

atmosférico pode ser um indício do uso de alguma via alternativa para as trocas gasosas, por 

meio de estruturas extrapulmonares (BELKIN, 1968; GAGE; GAGE, 1886; LEGLER; 

WINOKUR, 1983).  

 P. geoffroanus possui um par de bolsas cloacais (MALLMANN-FRANCO, 2002) e 

observações pessoais apontam que a região cloacal produz fluxo de água por meio de 

contração muscular. Também foi observado (TEFC observação pessoal) que P. geoffroanus 

realiza movimentos bucais durante o tempo submerso. Esses comportamentos reforçam a 

ideia de que esses animais podem realizar troca gasosa bimodal. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho foi investigar se P. geoffroanus é capaz de realizar trocas gasosas com o ambiente 

aquático por meio da cavidade bucofaringeal ou por meio das bolsas cloacais.  
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5.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.4.1 Animais 

Espécimes de P. geoffroanus (N = 19) foram cedidos pelo Bosque Zoológico Fábio Barreto, 

em Ribeirão Preto (Autorização para transferência n° 3580423 – GEFAU/SP). Os animais 

foram transportados até o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) e foram mantidos no Biotério de 

Tetrápodes Silvestres. Todos os indivíduos eram adultos, de ambos os sexos. Durante o 

período de aclimatação os animais foram condicionados em caixas de polietileno (69 x 51,5 x 

39 cm) inclinadas com água, permanecendo duas áreas, alagada e seca, por onde os animais 

poderiam circular. O fotoperíodo da sala acompanhava o regime de dia e noite de Ribeirão 

Preto. A temperatura da sala era mantida em 24 ± 1 °C. A alimentação foi fornecida pelo 

menos 2 vezes por semana, composta por ração para peixe, carne vermelha, frutas e legumes. 

A água foi fornecida ad libitum. A alimentação dos animais foi suprimida no prazo mínimo de 

3 dias antes da aquisição de dados fisiológicos, visando minimizar a interferência da digestão 

sobre as respostas investigadas (BRITO, 2007). 

5.4.2 Preparação dos animais 

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (100 mg.kg
-1

, IM). Após a perda dos 

reflexos vitais (reflexos corneal e palpebral e reflexo a estímulo doloroso), um animal foi 

colocado em decúbito dorsal para os procedimentos cirúrgicos. Primeiro foi feito uma 

traqueostomia para ventilação artificial durante cirurgia e experimentação. Em seguida foi 

canulada a artéria subclávia direita ou esquerda. Para a canulação da artéria, foi realizada uma 

abertura de 5 x 5 cm no plastrão, próxima ao coração, expondo os vasos sanguíneos. A artéria 

subclávia foi isolada e canulada (PE 50) oclusivamente. A cânula foi preenchida com 

heparina + ringer de tartaruga para impedir a coagulação do sangue. Após a canulação, a 

cânula foi exposta na base do pescoço e a abertura do plastrão foi fechada com resina 

durepoxi. Uma cânula de calibre compatível com a abertura da cloaca foi inserida na cloaca e 

fixada com sutura na pele da abertura cloacal.  

Após a canulação, o animal foi posicionado em decúbito ventral e a cânula da traqueostomia 

foi conectada a um ventilador (Inspira, Harvard Apparatus, Canadá) para ventilar os pulmões 

com ar atmosférico com volume 30 mL e frequência de 30 min
-1

. Essa condição foi mantida 

por pelo menos 10 minutos antes do início da coleta de dados, para garantir uma situação de 

steady-state. Os procedimentos experimentais foram executados com os animais anestesiados 
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e ao final do experimento, os indivíduos foram anestesiados com sobredose de pentobarbital 

sódico (150 mg.kg
-1

, IM).  

5.4.3 Protocolo experimental 

O protocolo experimental foi aprovado pela CEUA da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto (nº do protocolo 16.5.818.59.8). Os dados foram coletados em 

ambiente com temperatura controlada de 24 ± 1 °C. Os animais foram expostos às seguintes 

concentrações de gases aéreo e aquático: 1) normóxia normocárbica aérea e aquática, 2) 

anóxia aérea (100% N2) e normóxia aquática, 3) anóxia aérea e aquática (100% N2), 4) anóxia 

aérea e hiperóxia aquática (≈100% O2; bolsa cloacal), 5) anóxia aérea e hiperóxia aquática 

(≈100%% O2; cavidade bucofaringeal). A ordem dos tratamentos foi randomizada entre os 

diferentes animais experimentais.  

Para expor os animais às diferentes concentrações de gases aéreos, o sistema ventilador-

sistema respiratório era exposto ao ar atmosférico (normóxia aérea) ou conectado ao cilindro 

de nitrogênio (anóxia aérea) pelo canal de entrada do ventilador. Quando o animal foi 

submetido à condição de anóxia aérea, o cilindro de nitrogênio foi conectado a um 

compartimento de plástico e este foi conectado ao sistema ventilador-sistema respiratório, 

para evitar que a pressão com o que o nitrogênio saia do cilindro alterasse o volume e a 

frequência com que o mesmo entrava nos pulmões. 

Dois canais do ventilador (um de entrada e um de saída) foram conectados à cânula acoplada 

à traqueia; por um canal passava o ar que era levado aos pulmões durante a inspiração e pelo 

outro canal passava o ar expirado. Nessa cânula que saia do ventilador para o animal foi 

montado um pneumotacógrafo (tubo Fleisch), conectado a um espirômetro (ADInstruments, 

Nova Zelândia) (GLASS et al., 1978; WANG; WARBURTON, 1995). O ar expirado pelo 

animal que retornava ao ventilador foi conduzido primeiramente para uma coluna de secante 

(drierite), para retirar a umidade do ar, e em seguida para um analisador de gases 

(ADInstruments, Nova Zelândia), onde foi determinada a concentração de oxigênio e de gás 

carbônico a cada evento respiratório. O espirômetro e o analisador de gases foram conectados 

ao sistema de aquisição de dados PowerLab (ADInstruments, Nova Zelândia) e os dados 

coletados foram convertidos e gravados no software de análise de dados LabChart 7.0 

(ADInstruments, Nova Zelândia). Esses dados foram utilizados durante o experimento, 

certificando que as diferentes concentrações de gases aéreos propostas no estudo estavam 

sendo mantidas ao longo dos tratamentos.  
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No caso da exposição dos animais às diferentes concentrações de gases aquáticos, em um 

aquário preenchido de água foi borbulhado ar atmosférico (normóxia aquática), nitrogênio 

(anóxia aquática) ou oxigênio (hiperóxia aquática). A água foi considerada saturada em 

normóxia, anóxia e hiperóxia quando a pressão parcial de oxigênio na água (PáguaO2) 

alcançava 145 ± 5, menos que 1 e mais que 760 mmHg, respectivamente. Um sensor de 

oxigênio óptico (PyroScience, Alemanha) foi mantido dentro do aquário, sempre em contato 

com a água e a PáguaO2 foi mensurada pelo FireStingO2 (PyroScience, Alemanha) e registrado 

no software de registro de oxigênio Pyro Oxygen Logger (PyroScience, Alemanha). Para 

levar a água do aquário para o animal, uma mangueira foi conectada a uma bomba para 

aquário (Sarlo, Brasil), que quando ligada gerava um fluxo que bombeava água para fora do 

aquário. A mangueira foi conectada à cânula que estava presa à entrada da cloaca ou então foi 

presa diretamente na cavidade bucofaringeal do animal. Para assegurar que água direcionada à 

cavidade bucofaringeal não fosse conduzida ao sistema digestório, uma luva de látex foi 

colocada na entrada do esôfago para impedir essa passagem.  

Os animais foram expostos aos tratamentos por pelo menos quarenta minutos. Após esse 

tempo, foi coletado sangue, em duas alíquotas: 1 mL em seringa heparinizada e 2 mL em 

seringa não heparinizada. A alíquota da seringa heparinizada foi usada para medir pressão 

parcial de oxigênio arterial (PaO2) e pH, volume de eritrócitos e o hematócrito. A alíquota da 

seringa não heparinizada foi usada para medir a hemoglobina, glicose, lactato, piruvato e os 

íons bicarbonato, Na
+
, Cl

-
, K

+
, Mg

+
, e Ca

2+
. 

5.4.4 Análises sanguíneas 

A PaO2 (N = 8) foi mensurada a partir de 0,3 mL de sangue depositado em Eppendorf (0,5 

mL) e isolado do ar ambiente com plástico parafilm M. Um sensor de oxigênio óptico 

(PyroScience, Alemanha) foi mergulhado no Eppendorf e o valor de PaO2 foi registrado no 

software de registro de oxigênio Pyro Oxygen Logger (PyroScience, Alemanha). O eletrodo 

ficou mergulhado na amostra de sangue até que o valor de PaO2 estivesse estabilizado 

(aproximadamente 2 minutos). Depois desse tempo, o eletrodo foi retirado, lavado com água 

destilada e deixado de molho em água destilada com detergente enzimático.  

Uma amostra de 0,2 mL do sangue era usada para mensurar o pH arterial. Essa amostra foi 

injetada no microeletrodo de pH (Microeletrodes Inc.), conectado ao PowerLab 

(ADInstruments, Nova Zelândia) e os dados coletados foram convertidos e gravados no 

software de análise de dados LabChart 7.0 (ADInstruments, Nova Zelândia).  

O número total de eritrócitos (RBC – 106 células mm³) foi determinado com 10 µL de sangue 
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diluído em 2 mL de solução de formol-citrato. O RBC foi determinado em câmara de 

Neubauer utilizando microscópio de luz (Olympus, Japão), em aumento de 400x. O número 

total de eritrócitos (milhões/mm³) foi determinado a partir da contagem de cinco campos. O 

restante do volume de sangue heparinizado foi usado para determinação do hematócrito (Hct 

= %). Microcapilares (triplicata) preenchidos com sangue foram centrifugados (11.000 rpm, 3 

minutos) em centrífuga analógica microhematócrito (Global Trade, Brasil). Um cartão de 

leitura de Hct foi utilizado para a leitura de sedimentação dos eritrócitos. 

A partir da segunda alíquota, a concentração de hemoglobina (g/dL) foi determinada com o 

kit de Hemoglobina (LabTeste Diagnóstica, Brasil), utilizando a metodologia de cianeto de 

hemiglobina (HiCN), com leitura no espectofotômetro Amersham Biosciences Ultrospec 

2100 Pro (Biochrom, Brasil) com absorvância em 540 nm (Drabkin, 1935). A quantificação 

de hemoglobina foi realizada no Laboratório de Imunologia, na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto. O restante da alíquota foi centrifugado para separação do 

plasma e congelado em seguida à temperatura de -20 °C. Posteriormente, se seguiu as análises 

de osmolalidade, glicose, lactato e piruvato, além dos íons bicarbonato, Na
+
, Cl

-
, K

+
 e Mg

+
. A 

análise da osmolalidade foi conduzida no Laboratório de Fisiologia dos Crustáceos, na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e as demais análises foram 

realizadas no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos.  

A osmolalidade foi medida a partir de uma amostra de 10 µL, usando um osmômetro de 

pressão de vapor (Wescor, EUA) que se baseia na metodologia de medição da descida da 

pressão de vapor. Os valores de glicose foram obtidos a partir da metodologia modificada de 

Bondar e Mead (1974) com o kit de glicose HK Liquiform (LabTeste Diagnóstica, Brasil), 

produzindo uma reação de fosforilação da glicose presente na amostra, catalisada pela 

hexoquinase, sendo o seu produto, glicose-6-fosfato, identificado em absorvância de 340 nm. 

O lactato foi quantificado pela reação da L-lactato, que produz peróxido de hidrogênio e é 

acoplado em uma reação que é catalisada pela peroxidase e produz a quinoneimina, que tem 

máximo de absorbância em 55nm (kit de Lactato Enzimático, LabTeste Diagnóstica, Brasil). 

O piruvato foi determinado seguindo a metodologia de Lu (1939), a partir da absorbância de 

440 nm. 

A medição do bicarbonato, usando o kit Bicarbonato FS* (Diagnostic System, Alemanha), se 

deu por meio de teste enzimático usando fosfoenolpiruvato carboxilase e um análogo NADH 

estável, que resulta na diminuição do dióxido de carbono da amostra, o que é indiretamente 

medido a 405 ou 415 nm. A concentração de cálcio foi determinada por reação de ponto final 

(kit Cálcio Liquiform, LabTest Diagnóstica, Brasil), reagindo com a púrpura de ftaleína em 
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meio alcalino e medido em 570 nm. O kit de Magnésio (LabTest Diagnóstica, Brasil) foi 

usado para quantificar os íons de magnésio, que reagem com o magon sulfonado em meio 

alcalino, formando um complexo que pode ser medido em absorbância de 500 e 540 nm. A 

determinação quantitativa da concentração de cloretos nas amostras foi feita com kit de 

Cloretos Liquiform (LabTeste Diagnóstica, Brasil), que apresenta como princípio a reação dos 

íons cloreto com tiocianato de mercúrio e como produto final de uma segunda reação o 

tiocianato férrico, que apresenta intensidade de cor formada medida entre 450 e 550 nm.  

Os parâmetros analisados descritos acima foram mensurados em leitor de microplacas 

multimodo SpectraMax M5 (VWR International, EUA). O sódio e o potássio foram 

determinados com fotômetro de chama DM-61 (Digmed, Brasil), com diluição 1:100. 

5.4.5 Análises estatísticas 

Todos os parâmetros investigados tiveram os seus resultados calculados para o primeiro e 

terceiro quartis, para a retirada de valores outliers. Os testes estatísticos levaram em 

consideração os fatores PaO2, pH, parâmetros sanguíneos e bioquímicos como variáveis 

dependentes e como elas poderiam ser influenciadas pelos tratamentos aos quais os animais 

foram submetidos (variáveis dependentes). Para isso, foi desenvolvido no software R (R 

CORE TEAM, 2017), utilizando RStudio (2015), com os pacotes base psycho (MAKOWSKI 

2018), lme4 (BATES et al. 2015) e lmerTest (KUZNETSOVA; BROCKHOFF; 

CHRISTENSEN 2017), um modelo linear misto. Foi feito um teste post hoc de Tukey, para 

verificar as diferenças entre os diferentes tratamentos e combinações de tratamentos. Os dados 

são apresentados como média ± desvio padrão, e foram considerados significativos valores de 

P ≤ 0,05.   
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Figura 5.1 Pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2) de P. geoffroanus quando exposto à diferentes 

concentrações de oxigênio aéreo e aquático. 

 

Dados apresentados com valores individuais, média e desvio padrão. * aponta diferenças estatísticas entre a 

condição controle e os demais tratamentos. Fonte: Cordeiro, 2019 
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5.5 RESULTADOS 

Os valores de PaO2 foram obtidos a partir de nove indivíduos de P. geoffroanus enquanto que 

os demais parâmetros fisiológicos e bioquímicos analisados foram coletados de dezoito 

animais. A PaO2 de P. geoffroanus foi significativamente maior quando os animais foram 

expostos à condições de normóxia aérea e aquática, em relação aos demais tratamentos (Fig. 

5.1). Os valores de P foram menores que 0,0001 entre a condição controle e os tratamentos 

que envolviam diferentes concentrações de oxigênio no ar e/ou na água. Em condições de 

normóxia aérea e aquática, os valores de PaO2 variaram entre 13,779 e 120,123 mmHg, uma 

alta variação entre os espécimes que não foi observado nos demais tratamentos.  

Os parâmetros hematológicos e bioquímicos não apresentaram diferenças estatísticas entre os 

tratamentos (Tabela 1). A osmolalidade de P. geoffroanus também variou estatisticamente 

entre os tratamentos. Entre os íons que compõem o sangue, o sódio e os cloretos foram os que 

apresentaram maior concentração, mas não ficou estabelecida uma relação entre os valores 

desses íons e a exposição dos animais às diferentes concentrações de oxigênio aéreo e 

aquático.  
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Tabela 5.1 Valores dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos de P. geoffroanus expostos a diferentes concentrações oxigênio no meio aéreo e aquático. 

 Dados apresentados com média ± desvio-padrão. 

 
Normóxia aérea 

Normóxia aquática 

Anóxia aérea 

Normóxia aquática 

Anóxia aérea 

Anóxia aquática 

Anóxia aérea 

Hiperóxia aquática (cloaca) 

Anóxia aérea 

Hiperóxia aquática (boca) 

PaO2  

(mmHg) 
73,153 ± 38,031 13,563 ± 5,206* 10,241 ± 3,869* 10,750 ± 1,947* 15,557 ± 8,635* 

pH 7,791 ± 0,789 7,794 ± 0,586 8,075 ± 0,390 8,063 ± 0,713 8,419 ± 0,314 

Hemoglobina 

(g/dL) 
5,835 ± 2,304 6,370 ± 1,378 6,423 ± 2,008 6,716 ± 1,486 6,1506 ±2,553 

Hematócrito 

(%) 
13,176 ± 4,081 13,944 ± 3,509 13,714 ± 5,124 13,615 ± 3,184 13,967 ± 1,272 

Eritrócitos 

(eritrócitos/µL) 
429,000 ± 130,400 535,667 ± 215,040 440,000 ± 121,535 405,333 ± 184,492 373,889 ± 91,610 

Osmolalidade 

(mOsm/L) 
252,750 ± 22,273 259,63 ± 29,493 256,690 ± 26,691 259,93 ± 26,901 261,100 ± 31,995 

Sódio 

(mEq/L) 
116,190 ±18,823 111,87 ± 14,599 114,75 ± 14,379 127,770 ± 25,740 131,500 ± 25,774 

Potássio 

(mEq/L) 
4,183 ± 1,132 3,9467 ± 0,497 4,057 ± 0,879 4,220 ± 1,455 4,240 ± 0,334 

Cálcio 

(mg/dL) 
7,475 ± 3,860 8,278 ± 3,015 6,2547 ± 2,541 6,222 ± 3,246 5,517 ± 2,342 

Magnésio 

(mg/dL) 
32,626 ± 15,614 39,281 ± 19,915 41,382 ± 24,568 45,007 ± 27,738 50,758 ± 29,637 

Cloretos 

(mEq/L) 
67,919 ± 18,118 77,663 ± 8,190 81,365 ± 7,146 69,065 ± 18,174 86,011 ± 22,841 

Glicose 

(mg/dL) 
78,587 ± 59,536 86,614 ± 31,144 118,010 ± 46,685 107,040 ± 63,654 88,274 ± 45,893 

Lactato 

(mg/dL) 
43,044 ± 23,847 49,664 ± 19,376 41,178 ± 23,767 53,580 ± 25,317 70,988 ± 40,687 

Íon Bicarbonato 

mmol/L 
17,82 ± 11,28 13,66 ± 7,69 12,43 ± 6,28 13,77 ± 9,89 13,49 ± 8,44 

* aponta a diferença estatística entre os tratamentos em relação à condição controle (Normóxia aérea e aquática).
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O lactato mensurado não apresentou diferenças estatísticas entre os diferentes tratamentos, mas 

foi possível observar que os valores mais altos de lactato foram encontrados em anóxia aérea e 

hiperóxia aquática (cavidade bucofaringeal). Além disso, o valor de lactato em normóxia aérea e 

aquática chamou a atenção, medindo desde 12,349 mg.dL
-1

 e alcançando valores de até 88,007 

mg.dL
-1

. A figura 5.2 mostra que não existe uma relação entre o nível da PaO2 e a quantidade de 

lactato no sangue arterial. Nos tratamentos que envolveram anóxia aérea os níveis de lactato não 

se modificaram estatisticamente, mas podemos observar que em anóxia aérea e aquática o lactato 

teve valores um pouco menores, inclusive em relação à condição controle. 

Observando os resultados do íon bicarbonato, não foram evidenciadas diferenças estatísticas 

entre os tratamentos. Os baixos valores encontrados de íon bicarbonato para esse trabalho, 

principalmente entre os tratamentos que expuseram os animais à anóxia aérea, mostraram uma 

independência entre os valores de pH e os valores de HCO3
-
 (Fig. 5.3). 
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Figura 5.3 Efeito das exposições de P. geoffroanus a diferentes PáguaO2 e ParO2 sobre o pH e HCO3
-
. 

 

Valor apresentado como média e erro padrão. As cores representam: preto, normóxia aérea e aquática (bursa 

cloacal); verde, anóxia aérea e normóxia aquática; amarelo, anóxia aérea e aquática, (bursa cloacal); azul, anóxia 

aérea e hiperóxia aquática (bursa cloacal) e; vermelho, anóxia aérea e hiperóxia aquática (cavidade bucofaringeal) . 

Fonte: Cordeiro, 2019 

Valor apresentado como média e erro padrão. As cores representam: preto, normoxia aérea e aquática 

(bursa cloacal); verde, anóxia aérea e normoxia aquática; amarelo, anoxia aérea e aquática, (bursa 

cloacal); azul, anoxia aérea e hiperóxia aquática (bursa cloacal) e; vermelho, anoxia aérea e hiperóxia 

aquática (cavidade bucofaringeal) . Fonte: Cordeiro, 2019 

Figura 5.2 Efeito das exposições de P. geoffronanus a diferentes PáguaO2 e ParO2 sobre o PaO2 e 

lactato 
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5.6 DISCUSSÃO 

5.6.1 Crítica aos métodos 

5.6.1.1 Uso do sensor de oxigênio óptico 

O sensor de oxigênio de fibra óptica usado no trabalho (OXROB10, PyroScience, Alemanha) 

mensura a quantidade de moléculas de oxigênio livres por meio de sensores luminescentes de 

oxigênio com elevada precisão e baixo tempo de resposta. No presente estudo, o tempo de reação 

quando o sensor era mergulhado na alíquota de sangue era por volta de um segundo e o tempo 

necessário para que o resultado da amostra se estabilizasse era por volta de dois minutos.  

O sensor usado neste trabalho foi uma sonda robusta, com 3 mm de diâmetro. Essa sonda tinha 

um tamanho que excedia o diâmetro da artéria subclávia e por essa razão o sangue teve que ser 

coletado para a amostragem de PaO2. Alguns trabalhos publicados usaram mini ou microsensores 

de oxigênio e os mesmos foram implantados diretamente nos vasos sanguíneos, realizando uma 

medida em tempo real do PO2 do sangue in vivo (FORMENTI et al., 2015; ALMENDROS et al., 

2019).  

As amostras de sangue destinadas à análise de PO2 tiveram breve contato com o ar atmosférico, 

devido ao espaço da seringa e do Eppendorf, onde o sangue era depositado, não terem sido 

totalmente preenchidos com a amostra, e também no tempo de transferência do sangue da seringa 

para o Eppendorf e o seu posterior isolamento do ar atmosférico. Esses fatores podem ter 

influenciado nos resultados de PaO2, justificando altos valores de PaO2 em condições de 

normóxia aérea.  

5.6.1.2 Tempo de exposição aos tratamentos  

A resposta ventilatória às diferentes concentrações de oxigênio ao qual o animal foi exposto 

depende de diversos fatores, como tempo, intensidade e padrão de exposição (POWELL et al., 

1998). Neste trabalho, P. geoffroanus foi exposto continuamente por quarenta minutos à 

normóxia e anóxia aérea e à normóxia, anóxia e hiperóxia aquática. Esse tempo foi considerado 

satisfatório para se obter as respostas fisiológicas crônicas, visto que respostas à hipóxia e anóxia 

de médio prazo podem envolver alterações em diferentes níveis da cascata de transporte de 

oxigênio, afetando inclusive o PO2 (PORTEUS et al., 2011), um dos objetos de interesse deste 

trabalho.  

Além do tempo de exposição, a ventilação mecânica (900 ml.min
-1

) a vazão de água para a 

cavidade bucal e bolsas cloacais (400 a 1000 L.h
-1

) foram escolhidas para garantir que, no caso 
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de resposta ventilatória aos diferentes tratamentos, esta seria observada após o tempo de 

exposição pré-determinado. Para nível de comparação, quando P. geoffroanus foi exposto à 

hipóxia progressiva, a ventilação (�̇�E) alcançou valores máximos de 28,33 ± 12,72 mL.min
-1

.kg
-1 

(média ± desvio padrão) em hipóxia severa (3% O2), após uma hora e meia de exposição.  

5.6.1.3 Trabalhar com animais anestesiados 

A instrumentalização de animais anestesiados para a realização de procedimentos experimentais 

apresenta vantagens e desvantagens que devem ser levadas em consideração no momento do 

delineamento experimental. Para este estudo, o uso do protocolo experimental com o animal 

anestesiado foi adequado devido à: 1) possibilidade do controle mecânico da ventilação aos 

pulmões e da irrigação de água para o animal, tanto na cavidade bucal quanto na cloaca; 2) se 

evitar movimentos que pudessem causar deslocamento da cânula que impedissem a coleta de 

sangue e consequente perda do indivíduo; 3) se evitar a perturbação nos resultados por motivos 

de respostas comportamentais aos diferentes tratamentos (HICKS; WANG, 1999; CORDEIRO et 

al., 2016) e; 4) se garantir que o PaO2 medido seja resultado somente do metabolismo basal.  

Em compensação, com o animal anestesiado se tornou inviável medir as respostas ventilatórias 

aos diferentes tratamentos, pois o pentobarbital sódico promove parada respiratória. A anestesia 

também poderia atenuar a resposta aos diferentes tratamentos (CROSSLEY et al., 2000), 

decorrente da redução do fluxo sanguíneo sistêmico (HICKS; WANG, 1999).  

5.6.2 Dados fisiológicos 

5.6.2.1 PaO2 

A PaO2 de P. geoffroanus foi menor quando os animais foram expostos à anóxia aérea e não 

diferiram entre esses tratamentos, mesmo quando os animais foram expostos à anóxia ou 

hiperóxia aquática. Mesmo a exposição desses animais à hiperóxia aquática não foi capaz de 

produzir valores de PaO2 similares ou maiores do que quando esses animais foram expostos à 

normóxia aérea e aquática. Este resultado evidencia a ausência de absorção de oxigênio por vias 

extrapulmonares. P. geoffroanus é uma espécie de quelônio pertencente à família Chelidae, que 

possuem representantes que apresentam respiração bimodal. Os quelônios da família Chelidae 

podem realizar as trocas gasosas com o meio aquático por meio da cavidade bucofaringeal, como 

ocorre em Elseya latisternum (KING; HEATWOLE, 1994), ou as bolsas cloacais, como é o caso 

em Rheodytes leukops (LEAGLER; CANN, 1980; GORDOS; FRANKLIN, 2002).  
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Belkin (1968) relatou que em quelônios da família Kinosternidae a respiração aquática pode ser 

suficiente para manter o metabolismo do animal em repouso. S. minor aumentou a porcentagem 

das trocas gasosas aquáticas de 3,4 para 22,2% com o aumento da PO2 na água, de uma condição 

normóxica para hiperóxica. Membros da família Trionychidae, Emydidae e Chelydridae também 

são conhecidos por promover trocas gasosas por vias extrapulmonares. Staurotypus triporcatus e 

Kinosternon leucosternum captam até 16% do oxigênio do meio aquático (BAGATTO; HENRY, 

2000). Apalone spinifera (STONE et al., 1992) e Apolone ferox (BAGATTO; HENRY, 1999) 

absorvem por volta de 38% do oxigênio do meio aquático. Pelodiscus sinensis japonicus 

(WANG et al., 1999), consome em média 67,7% do O2 obtido do ambiente aquático por meio da 

cavidade faringeal e 32,3% por meio da pele. Jackson e colaboradores (2004) testaram o 

requerimento metabólico de C. picta belli quando os animais estavam submersos com a 

temperatura à 10°C e observaram que com a impossibilidade de se realizar a respiração aérea, 

esses animais aumentaram o suprimento de O2 aquático de 25 para 67%. O auge do consumo de 

oxigênio provindo do ambiente aquático foi registrado para Rhedytes leukops (GORDOS; 

FRANKLIN, 2002. Essa espécie chega a absorver 70% do oxigênio demandado pelo organismo 

através das bolsas cloacais. Observando essa breve síntese, é possível compreender que quelônios 

aquáticos podem ter diferentes níveis de eficiência de trocas gasosas aquáticas.  

Apesar de não ter sido evidenciado a respiração bimodal em P. geoffroanus neste trabalho, esses 

animais são capazes de permanecerem longos períodos submersos e sem acesso ao oxigênio 

aéreo, mantendo o seu metabolismo basal. Neste caso, o tempo de submersão não tem relação 

com a pressão parcial de oxigênio na água ao qual o animal é exposto, assim como foi descrito 

em Trachemys scripta (BELKIN, 1968).  

A grande variabilidade entre os valores da PaO2 de P. geoffroanus pode ser resultado de 

diferentes fatores, visto que Williams e Hicks (2016) observaram que T. scripta não regulou 

rigorosamente a PaO2, ao longo de observações em animais sem perturbações e sem restrições 

por alguns dias. Assim como hipotetizaram Williams e Hicks (2016), essa irregularidade dos 

níveis de oxigênio arterial neste trabalho pode estar relacionados com a atuação dos shunts 

cardíacos, o baixo metabolismo da espécie e a alta tolerância à hipóxia. Apesar deste trabalho ter 

sido realizado com os animais anestesiados, a variabilidade dos valores de PaO2 podem ser uma 

indicação de que esses fatores ainda possam estar influenciando a pressão parcial de oxigênio 

arterial.  
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5.6.2.2 Parâmetros hematológicos 

Os parâmetros hematológicos, como hemoglobina, hematócrito e eritrócito, não se modificaram 

quando os animais foram expostos às diferentes concentrações de oxigênio nos ambientes aéreo e 

aquático. Os valores encontrados neste trabalho se assemelham com os valores dos parâmetros 

hematológicos mensurados por Ferronato e colaboradores (2009) em espécimes de P. 

geoffroanus. No trabalho de Ferronato e colaboradores (2009) os animais usados no estudo foram 

coletados em corpos d’água poluídos e os resultados encontrados não foram considerados um 

padrão para a espécie porque não haviam sido realizadas medidas na espécie com animais de 

cativeiro ou que habitassem ambientes não poluídos. Os nossos resultados podem corroborar que 

esses valores devem ser considerados padrão para a espécie, uma vez de que os animais do 

presente estudo foram mantidos em condições livre de poluição por muitos meses antes de serem 

submetidos aos experimentos. Nesse caso, fatores ambientais como poluição e nível de oxigênio 

aquático e/ou aéreo não influenciam nesses parâmetros fisiológicos.  

5.6.2.3 Íons bicarbonato e PaCO2 

Os valores de íons bicarbonato encontrados em P. geoffroanus estão entre os mais baixos entre 

quelônios aquáticos já estudados. Assim como em Rheodytes leukops (GORDOS et al., 2004), os 

níveis de HCO3
-
 em P. geoffroanus foram de um terço à metade dos níveis encontrados em 

Chrysemys picta belli, Elseya novaeguineae, Emydura subglosa, Graptemys geographica, 

Pelomedusa subglosa, T. scripta elegans (JACKSON et al., 1974; WEST et al., 1989; 

CROCKER et al., 1999; CROCKER et al., 2000).  

Algumas espécies de quelônios aquáticos, T. scripta (BAGATTO; HENRY, 1999) não 

apresentam papel relevante das estruturas extrapulmonares para a absorção de oxigênio, mas 

essas estruturas são importantes para a excreção de CO2. Essa possibilidade pode explicar baixos 

valores de íon bicarbonato mesmo em condições de normóxia aérea e aquática. P. geoffroanus 

pode possivelmente usa a pele, as bolsas cloacais e/ou a cavidade bucofaringeal como locais de 

perda de dióxido de carbono para a água, e evitando, dessa forma, a acidose respiratória nos 

períodos não ventilatórios (ULTSCH; JACKSON, 1982; CROSSLEY et al., 1998).  

5.6.2.4 Hipometabolismo em quelônios, tolerância à anóxia e metabolismo anaeróbico 

Cordeiro e colaboradores (2016) apontaram que as demandas metabólicas P. geoffroanus são 

mais baixas devido ao baixo consumo de oxigênio atmosférico, quando comparadas com outras 

espécies quelônios aquáticos (KINNEY; WHITE, 1977; STOCKARD; GATTEN, 1983; 
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JACKSON, 1985; BAGATTO; HENRY, 1999). Este trabalho reitera essa evidência, 

considerando que não houve manutenção ou aumento da PaO2 entre as condições de anóxia e 

hiperóxia aquática. Com animais não anestesiado, o consumo de oxigênio em P. geoffroanus 

alcançou somente 0,07 ± 0,03 mLO2kg
-1

min
-1

 em normóxia aérea (CORDEIRO et al., 2016). A 

depressão metabólica ou o hipometabolismo, como uma adaptação de P. geoffroanus, pode ser 

um importante mecanismo para a manutenção da vida desses animais, sem que aja necessidade 

dos animais se deslocarem até a superfície para realizarem as trocas gasosas aéreas (STONE et 

al., 1992; HOCHACHKA; LUTZ, 2001). 

Dessa forma, a depressão metabólica acaba por beneficiar os animais, tornando-os mais 

tolerantes à anóxia, reduzindo a sua demanda energética por meio da regulação da demanda do 

ATP (HICKS; WANG, 2004). Essa regulação metabólica vem sendo investigada a nível celular 

durante a anóxia (NILSSON et al., 1990; LAND E HOCHACHKA, 1994; STOREY, 1996; 

FRASER et al., 2001). Jackson (2001) sugere que, em ambientes anóxicos, quelônios podem 

suprimir o metabolismo a partir da drástica diminuição do consumo de ATP, assim como reduzir 

a atividade das vias produtoras de ATP.  

Na contramão, a tolerância à anóxia de P. geoffroanus deve depender do aumento da produção do 

ATP anaeróbico (LUTZ; NILSSOM, 1997; STAPLES; BUCK, 2009; MADSEN et al., 2013). O 

ATP anaeróbico produzido é crucial para manter o mínimo de atividade neural, enquanto que a 

tolerância à anóxia é responsável por até 80% da redução eletroencefalográfico de quelônios in 

vivo durante a anóxia (FERNANDES et al., 1997).  

O uso da estratégia do metabolismo anaeróbico em P. geoffroanus pode perpassar por questões 

ecológicas e comportamentais. Como esses animais aparentemente não utilizam o O2 dissolvido 

disponível pode-se hipotetizar uma maior dependência da espécie ao metabolismo anaeróbico, 

levando ao desenvolvimento da acidose metabólica (ULTSCH et al., 1999; HOCHACHKA AND 

LUTZ, 2001; BAGATTO AND HENRY, 2000; REESE et al., 2001).  

5.6.2.5 Metabólitos intermediários 

O metabolismo anaeróbico esteve presente ao longo de todo o experimento em P. geoffroanus. 

Os altos valores de lactato não se modificaram quando os animais foram expostos aos diferentes 

tratamentos e são os maiores encontrados entre quelônios, mesmo em condições de normóxia 

aérea e aquática. Em estudos em que os valores de lactato foram mensurados ao longo do tempo 

(JACKSON et al., 2004; WARREN et al., 2006; WILLIAMS; HICKS, 2016) foi observado que 
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houve aumento de lactato, consequência da demanda metabólica, que levou ao aumento do 

metabolismo anaeróbico em condições de longos períodos não ventilatórios.  

Em P. geoffroanus, os altos valores de lactato podem ter dois significados: 1) quelônios de água 

doce conseguem lidar com elevados níveis de lactato em seu organismo devido à sua capacidade 

de tamponamento, capturando o lactato pelas estruturas ósseas (WARREN; JACKSON, 2008) e; 

2) P. geoffroanus demandou o metabolismo anaeróbico mesmo em condições de normóxia aérea 

e aquática.  

Em conclusão, não há evidências fisiológicas de que P. geoffroanus anestesiados possam realizar 

trocas gasosas por meio das bolsas cloacais e cavidade bucofaringeal. Considerando esse 

resultado e o fato de P. geoffroanus apresentar altos níveis de lactato ao longo de todo o 

desenvolvimento do estudo, algumas hipóteses podem levantadas: 1) P. geoffroanus pode reduzir 

suas demandas metabólicas, entrando num estado hipometabólico que pode estar relacionados a 

inúmeros fatores fisiológicos e celulares, como ajustes cardiorrespiratórios, densidade 

mitocondrial e nível de atividade dessas organelas; 2) a manutenção de uma demanda de energia 

basal pode ser transferida para o metabolismo anaeróbico e os animais precisam ter mecanismos 

para neutralizar o acúmulo do lactato. Uma sequência desse estudo seria a coleta dos parâmetros 

investigados nesta tese em P. geoffroanus não anestesiados e em condições de aumento da 

demanda metabólica, como momentos pós-prandiais, aumento do nível de atividade ou em 

fêmeas grávidas, além do estudo da atividade celular da espécie. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta tese se iniciou com o final do meu mestrado, a partir de novas perguntas que surgiram das 

discussões a respeito da taxa metabólica de P. geoffroanus. Porque assim deve ser a ciência: mais 

do que trazer respostas para os problemas que são investigados, o trabalho do cientista é suscitar 

novos questionamentos, elencar novas e testar novas hipóteses. Este trabalho se iniciou com uma 

pergunta central provindas de pesquisas anteriores. Agora este trabalho foi finalizando, propondo 

novas questões.  

Com o desenvolvimento dos cinco capítulos anteriores desta tese, podemos observar que a baixa 

taxa metabólica de Phrynops geoffroanus implica em diferentes respostas morfofisiológicas que 

foram elucidadas ao longo desta tese. O capítulo 2, sobre a elaboração de um protocolo 

anestésico para a espécie, é um produto direto desta característica de P. geoffroanus. Testes 

preliminares com outras doses e combinações anestésicas não alcançaram o nível anestésico 

necessário para uma manipulação mais invasiva na espécie. O protocolo anestésico proposto 

neste trabalho é mais uma alternativa do uso da combinação da cetamina e midazolam de forma 

eficiente para sedação e anestesia de P. geoffroanus, outros quelônios e répteis em gerais. A 

proposta inicial de protocolo experimental teve que ser modificada para a realização dos 

experimentos com os animais anestesiados e, por essa razão, foi inviabilizado o uso do protocolo 

anestésico que foi testado e aprovado neste capítulo.  

Sobre a pergunta central deste trabalho, podemos concluir por meio dos dados obtidos aqui que 

P. geoffroanus não realiza respiração extrapulmonar em proporções consideráveis para a 

manutenção do metabolismo basal da espécie. As diferentes abordagens, comportamental, 

morfológica e fisiológica, negaram a hipótese deste trabalho por meio de diferentes métodos.  

Na abordagem comportamental observamos que P. geoffroanus foi capaz de passar longos 

períodos submersos e que a maior parte desse tempo os animais permaneceram em repouso. 

Quando os indivíduos de P. geoffroanus tinham o acesso ao ar interrompido, os animais 

sobreviveram por duas horas e apresentaram diferenças no tempo de atividade em relação ao 

tempo em que eles tinham acesso livre a superfície aérea. Era esperado que, no caso de haver 

porcentagens consideráveis das trocas gasosas entre o animal e o meio aquático, o tempo de 

atividade não se modificaria, o que não foi observado.  

As análises morfológicas do integumento, da cavidade bucofaringeal, das bolsas cloacais e dos 

pulmões descartaram, a piore, a hipótese que a trocas gasosas aquáticas poderiam ser realizadas 
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por meio da pele e da boca. Esses locais não preencheram todos os critérios necessários para 

serem considerados trocadores de gases com o ambiente aquático. As partes do integumento 

investigados, apesar da grande área superficial que fica em contato com água, apresenta poucos 

vasos e é composta por um extenso epitélio. O palato duro e o palato mole são regiões que 

também tem vasos sanguíneos bem espaçados e um epitélio estratificado que impede a eficiência 

das trocas gasosas nesses locais.  

Quando as bolsas cloacais foram analisas e quantificadas, observou-se que, apesar da presença 

dos vilos, que aumentariam a área superficial; a presença de tecido muscular que permite que as 

bolsas cloacais se expandam e retraiam, criando um fluxo de água para dentro das estruturas; e de 

uma extensa rede de capilares presentes na lâmina própria, logo abaixo do epitélio 

pseudoestratificado, distribuídas principalmente na região do cólo das bolsas cloacais, a distância 

de difusão é uma questão que provavelmente inviabiliza intensas trocas gasosas nessas estruturas. 

Apesar desta tese não trazer os valores de distância de difusão das bolsas cloacais e pulmões, e 

com isso também não calculou a capacidade morfológica de difusão de O2 e CO2, visualmente 

essas diferenças são claras. Quando comparamos parâmetros de volume e área superficial 

respiratória padronizados pela massa, fica claro que os pulmões detêm a principal superfície para 

as trocas gasosas em P. geoffroanus.  

A essa altura do projeto, a pergunta geral deste trabalho já havia sido respondida. No entanto, o 

objetivo deste trabalho desde o começo foi estabelecer relações entre os aspectos morfológicos, 

os ajustes fisiológicos e as respostas comportamentais a esses ajustes. Dessa forma, a abordagem 

fisiológica poderia elucidar quais estratégias P. geoffroanus emprega para a manutenção das 

baixas demandas metabólicas da espécie.   

Levando em consideração os resultados das abordagens comportamentais e morfológicas, os 

experimentos fisiológicos confirmaram que P. geoffroanus não era capaz de absorver oxigênio 

por meio da cavidade bucofaringeal e das bolsas cloacais, mesmo em condições de hiperóxia 

aquática. Esta conclusão se deu principalmente com a observação dos valores de PO2 arterial. 

Mas uma resposta que não era esperada neste trabalho e nos motivou a pensar em novas hipóteses 

foram os resultados dos metabólitos intermediários. Os altos valores de lactato chamaram a 

atenção e nos levaram a crer que P. geoffroanus atende parte da sua demanda metabólica 

realizando metabolismo anaeróbico. Mais do que isso, os níveis de metabolismo anaeróbico 

parecem não se modificar em condições de normóxia e anóxia, ao contrário do que foi observado 
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em outras espécies, que conseguem acumular grandes quantidades de lactato na carapaça quando 

submetidos às condições ambientais de anóxia aquática durante períodos de hibernação.    

Esta tese cumpriu o seu objetivo principal e agora é possível concluir que P. geoffroanus não tem 

a capacidade de realizar trocas gasosas por meio de estruturas extrapulmonares com o ambiente 

aquático. Ao encerrarmos essa questão, atentamos que a mesma só pode ser respondida 

plenamente devido ao uso de uma abordagem integrativa. A complexidade de um organismo é 

percebida pela integração dos seus sistemas e pelas diferentes formas de resposta a um estímulo 

ambiental. Investigações fisiológicas precisam cada vez mais se atentar aos múltiplos parâmetros 

que podem se modificar em uma espécie e interferir nos resultados finais. Como já foi discutido 

ao longo dos capítulos, as adaptações morfológicas das superfícies respiratórias refletem nos 

parâmetros fisiológicos da respiração, e o comportamento nada mais é do que a representação das 

respostas fisiológicas por meio de reações ao ambiente e que podem modificar o repertório 

comportamental.  

Como prometido, agora este trabalho é finalizando propondo novas questões. A primeira delas 

diz respeito à função das bolsas cloacais. Se essas estruturas não servem às trocas gasosas, qual 

seria a função delas? Essa pergunta gera hipóteses, como o uso das bolsas cloacais para 

manutenção da homeostase osmótica dos animais e/ou a função das bolsas cloacais estarem 

atreladas ao ajuste da flutuabilidade em P. geoffroanus.  

A segunda questão tem relação com a função das bolsas cloacais em situações extremas. Se P. 

geoffroanus for submetido ao mergulho forçado, as propriedades encontradas nas bolsas cloacais 

que preveem trocas gasosas com o ambiente aquático seriam suficientes para garantir a 

sobrevivência dos animais por longos períodos com taxas metabólicas muito reduzidas?  

A terceira questão se refere ao metabolismo anaeróbico de P. geoffroanus. Como e por que P. 

geoffroanus sustenta parte da sua demanda metabólica por meio do metabolismo anaeróbico? 

Para responder a essa pergunta, é necessário se voltar à investigação ao nível celular, como o 

estudo do nível de atividade mitocondrial desses animais.  

A sequência investigativa que incluiu o meu mestrado e este doutorado resultou em inferências 

comportamentais e morfofisiológicas de uma espécie da fauna brasileira, que se somam a poucos 

trabalhos comportamentais, morfológicos e fisiológicos já publicados. Quando se diz respeito aos 

trabalhos de fisiologia da respiração em quelônios que tem distribuição geográfica ao longo do 

território brasileiro, menos ainda se sabe. Essa lacuna de conhecimento tem grande potencial de 
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desenvolvimento ao longo dos próximos anos, com a formação de pesquisadores que estão sendo 

formados no Laboratório de Morfo-Fisiologia dos Vertebrados, na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob a orientação do Prof. Dr. Wilfried Klein.  
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APÊNDICE A - Levantamento bibliográfico dos fármacos testados em diferentes espécies de 

Testudines.  
E – epidural, IM - intramuscular, IV - intravenoso, IC - intracloacal, IN - intranasal, SC - subcutâneo. Dados ausentes 

estão sinalizados com um traço. 

 

Fármacos Espécie Rota Dose (mg.kg-1) 
Temperatura 

(°C) 
Referência 

Acepromazina  IM 0,1-0,5 - Millichamp, 1998 

Alfaxalona Trachemys scripta IV 5 37,5 Knotek, 2014 

Alfaxalona + Butorfanol + 

Meloxican 

T. scripta elegans 

IV + IM 

+ IM 
5 + 2 + 1 37,5 Knotek, 2014 

Testudo hermani 

Testudo graeca 

Testudo marginata 

Testudo horsfield 

Atipamezol 

Gopherus agassizii IM, IV 0,5 - 
Sleeman & Gaynor, 2000; Denis & 

Heard, 2002 

Geochelone pardalis 

IV 

0,4 
29,5 Lock et al., 1998 G. denticulata 

Aldabrachelys gigantea 0,1 – 0,38 

Caretta caretta 0,25 25 Chittick et al., 2002 

Butorfanol + Cetamina 

 

Caretta caretta 

IM 

0,4 + 15 - Cavalcanti et al., 2007 

T. scripta elegans 60 23 – 25 Holz & Holz, 1994 

Chelydra serpentina 40 21 Bienzle et al., 1992 

Cetamina 

T. scripta elegans 

IM 

60 23-25 Holz & Holz, 1994 

Chelydra serpentina 40 21 Bienzle et al., 1992 

T. scripta 90 – 100 - Rivera, 2012 

Cetamina+ 

Dexmedetomidina + 

Atipamezole 

Dermochelys coriacea IV 6 + 0,03 +0,3 - Harms et al., 2014 

Cetamina + 

Dexmedetomidina 
T. scripta elegans IC 10 + 0,2 23 Morici et al., 2017 

Cetamina + 

Dexmedetomidina + 

Morfina 

Gopherus polyphemus IM 75 (mc/kg) + 8 + 1 26,7 McGuire et al., 2014 

Cetamina + Medetomidina 

 

 

IV 

5 + 50 - Kelly et al., 2005 

Geochelone pardalis 

3 – 8 + 0,25 – 0,8 29,5 Lock et al., 1998 G. denticulata 

Aldabrachelys gigantea 

Caretta caretta 5 + 0,05 25 – 35 Chittick et al., 2002 

T. scripta IM 5 – 10 + 0,1 – 0,2 27 – 29 Greer et al., 2001 

Chelonia mydas IV 04 + 0,04 - Helmick et al., 2000 

Cetamina + Midazolam 

T. scripta elegans 

IM 

 

60 + 2 23 – 25 Holz & Holz, 1994 

20 – 40 + 2 - Schumacher, 1996 

10 – 40 + 2 - Hernandez-Diver et al., 2007 

Trachemys dorbigny 2 + 20 22,9 Flôres et al., 2008 

Chelydra serpentina 2 + 20 – 40 21  

Podocnemis expansa 20 – 60 + 2 < 26 Alves-Júnior; 2006 

Cetamina + Morfina Jabuti IM 3 + 0,7 - 
Valau et al., 2011 

Moreira & Silva, 2013 

Cetamina + Rompun T. scripta - 60 + 4 - Madsen et al., 2013 

Cetamina + Xilasina T. scripta elegans IM 60 + 2 23 – 25 Holz & Holz, 1994 

Citrato de fentanila 
T. scripta elegans 

SC 0,05 25 – 29 Kaminishi, 2013 
T. dorbgni 

Cloreto de succinilcolina Lepidochelys kempi IM 0.5 - Moon & Stabenau, 1996 

Dexmedetomidina 
Chelonioidis carbonaria 

IN 0,5 – 1,5 - Emery et al., 2014 
Geochelone platynota 

Etomidato Phrynops geoffroanus 

IV 

1 – 3 

28 – 30 

Santos eta al., 2012 

Etomidato + butorfanol Podocnemis expansa 2 + 1 Ávila-Júnior, 2005 

Etomidato + fentanila Podocnemis expansa 2 + 0,01 Ávila-Júnior, 2005 

Lidocaína + Bupivacaína Phrynops geoffroanus E 4,6 + 1,15 25 – 27 Ribeiro, 2011 
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Midazolam 

Dermochelys coriacea IV 2 ou 3 - Harms et al., 2014 

Phrynops geoffroanus 

IM 

2 - Santos et al., 2009 

Chelydra serpentina 2 21 Bienzle et al., 1992 

T. scripta elegans até 1,5 - Oppenheim & Moon, 1995 

T. scripta elegans 2 – 20 - Harvey-Clark, 1993 

Chelonioidis carbonaria 
IN 0,5 – 1,5 - Emery et al., 2014 

Geochelone platynota 

Midazolam + 

Dexmedetomidina 
T. scripta elegans IN 10 + 0,2 

26 

Schnellbacher et al., 2012 

Propofol 

Phrynops geoffroanus IM 
10 Santos et al., 2009 

Phrynops geoffroanus 

IV 
Podocnemis unifilis 10 Hirano et al., 2009 

Trachemys scripta 0,15 21 Jacobsen et al., 2012 

Chelonoidis carbonaria 20 - Bortolini, 2011 

Propofol + Acepromazina Podocnemis expansa IV + IM 5 – 10 + 0,5 
< 26 

Alves-Junior, 2006 

Propofol + Xilasina Podocnemis expansa IV + IM 5 – 10 + 1,5 Alves-Junior, 2006 

Rocuronium 
Terrapene carolina 

major 
IM 0,25 – 0,5 - kaufman et al., 2003 

Rocuronium + 

Neostigmina 
Podocnemis expansa IM 0,25 – 0,5 33,73±1,88 Bosso et al., 2009 
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APÊNDICE B - Tabela usada para a avaliação física e monitoramento dos parâmetros 

fisiológicos de P. geoffroanus ao longo de tempo.  
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APÊNDICE C - Escores totais dos espécimes de P. geoffroanus calculados a partir da 
pontuação atribuída durante a avaliação física, sob efeito de diferentes combinações 
anestésicas.  

 

 

 
Cetamina (60 mg/kg) e Midazolam (2 mg/kg)

tempo (min)

animal 0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 120' 150' 180' 210' 240' 270' 300'

PG 9 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PG 10 - - - - - - - - - - - - - - -

PG 11 0 0 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 2 1 1

PG 12 0 0 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4

PG 13 0 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PG 14 0 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4

PG 15 0 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PG 16 0 0 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4

Cetamina (40 mg/kg) e Midazolam (2 mg/kg)

tempo (min)

animal 0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 120' 150' 180' 210' 240' 270' 300'

PG 9 0 3 3 6 6 5 4 3 5 5 2 3 3 3 3

PG 10 - - - - - - - - - - - - - - -

PG 11 0 4 5 5 5 5 5 6 5 4 3 5 5 5 5

PG 12 0 2 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5

PG 13 0 5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4

PG 14 0 3 6 6 5 6 5 5 5 4 5 1 3 4 4

PG 15 0 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3

PG 16 0 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4

Cetamina (40 mg/kg) e Midazolam (3 mg/kg)

tempo (min)

animal 0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 120' 150' 180' 210' 240' 270' 300'

PG 9 0 5 5 6 4 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2

PG 10 - - - - - - - - - - - - - - -

PG 11 0 2 5 6 6 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4

PG 12 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2

PG 13 0 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4

PG 14 0 4 6 6 6 6 4 5 4 4 4 3 4 4 3

PG 15 0 6 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 4

PG 16 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3
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APÊNDICE D - Volume de referência (Vref), volume do parênquima (Vpar) das diferentes regiões das bolsas cloacais de P. 

geoffroanus e os seus respectivos valores padronizados pela massa corpórea (Vref/MC e Vpar/MC), e a razão entre o volume do 

parênquima e o volume de referência (Vpar/Verf),  
 Ápice Corpo Cólo  

 
Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

PG 13 15,49 9,51 5,96 3,66 0,61 56,62 27,82 21,78 10,70 0,49 21,20 14,38 8,16 5,53 0,68 

PG 15 6,31 6,31 1,75 1,75 1,00 39,10 31,47 10,86 8,74 0,80 10,32 10,11 2,87 2,81 0,98 

PG 17 9,60 9,6 2,91 2,91 1,00 43,78 21,74 13,26 6,59 0,50 8,90 8,19 2,70 2,48 0,92 

Média 10,47 8,48 3,54 2,77 0,87 46,50 27,01 15,30 8,67 0,60 13,48 10,89 4,57 3,61 0,86 

Desvio 

Padrão 
4,65 1,87 2,17 0,96 0,22 9,07 4,91 5,73 2,057 0,18 6,73 3,17 3,10 1,67 0,16 
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APÊNDICE E - Volume de referência (Vref), volume do parênquima (Vpar) das diferentes regiões dos pulmões de P. geoffroanus e os 

seus respectivos valores padronizados pela massa corpórea (Vref/MC e Vpar/MC), e a razão entre o volume do parênquima e o volume 

de referência (Vpar/Verf),  

 Pré-hilar Cranial Externo Cranial Interno Caudal   

 
Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/MC 

 (cm3.kg-1) 

Vpar/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

Vref 

(cm3) 

Vpar 

(cm3) 

Vref/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/MC 

(cm3.kg-1) 

Vpar/ 

Verf 

PG 13 38,55 34,67 14,83 13,33 0,90 75,16 62,95 28,91 24,21 0,84 75,16 62,95 28,91 24,21 0,84 20,80 17,75 8,00 6,83 0,85 

PG 15 46,54 43,69 12,93 12,14 0,94 127,91 117,80 35,53 32,72 0,92 127,91 117,80 35,53 32,72 0,92 35,71 30,85 9,92 8,57 0,86 

PG 17 46,99 40,47 14,24 12,26 0,86 137,30 117,48 41,61 35,60 0,86 137,30 117,48 41,61 35,60 0,86 32,53 28,46 9,86 8,62 0,87 

Média 44,03 39,61 14,00 12,58 0,90 113,46 99,41 35,35 30,85 0,87 113,46 99,41 35,35 30,85 0,87 29,68 25,68 9,26 8,01 0,86 

Desvio 

Padrão 
4,75 4,57 0,97 0,66 0,04 33,50 31,57 6,35 5,92 0,04 33,50 31,57 6,35 5,92 0,04 7,85 6,97 1,09 1,02 0,01 
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APÊNDICE F - Volume de referência (Vref), volume do parênquima (Vpar) das bolsas cloacais e pulmões de P. geoffroanus e os seus 

respectivos valores padronizados pela massa corpórea (Vref/MC e Vpar/MC), e a razão entre o volume do parênquima. 

 Pulmões Bolsas Clocais 

 
Vref 

(cm
3
) 

Vpar 

(cm
3
) 

Vref/MC 

(cm
3
/kg) 

Vpar/MC 

(cm
3
/kg) 

Vpar/Verf 
Vref 

(cm
3
) 

Vpar 

(cm
3
) 

Vref/MC 

(cm
3
/kg) 

Vpar/MC 

(cm
3
/Kg) 

Vpar/Verf 

PG 13 128,41 114,54 49.39 44,05 0,89 83,46 53,16 18,99 16,94 0,64 

PG 15 225,15 208,90 62.54 58,03 0,93 59,33 50,56 17,37 16,12 0,85 

PG 17 229,21 197,53 69.46 59,86 0,86 67,71 42,62 21,05 18,14 0,63 

Média  194,25 173,65 60.46 53,98 0,89 70,17 48,78 19,14 17,07 0,71 

Desvio 

Padrão 
57,06 51,51 10.20 8,64 0,03 12,25 4,57 1,84 1,02 0,13 
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APÊNDICE G - Fração de volume do lúmen (Vv par ar), parênquima total (Vv par tecido) e vasos sanguíneos (Vv par vaso) nas 

diferentes regiões das bolsas cloacais de P. geoffroanus. 

 Ápice Corpo Colo 

 
Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

PG 13 0,740 0,188 0,073 0,386 0,523 0,091 0,475 0,386 0,138 

PG 15 0,163 0,724 0,114 0,461 0,420 0,119 0,223 0,688 0,089 

PG 17 0,543 0,360 0,097 0,571 0,323 0,106 0,505 0,440 0,056 

Média  0,482 0,424 0,094 0,473 0,422 0,106 0,401 0,505 0,094 

Desvio 

Padrão 
0,293 0,273 0,021 0,093 0,100 0,014 0,155 0,161 0,041 

  



 

 

177 
 

APÊNDICE H - Fração de volume do lúmen (Vv par ar), parênquima total (Vv par tecido) e vasos sanguíneos (Vv par vaso) nas 

diferentes regiões dos pulmões de P. geoffroanus. 

 Pré-hilar Cranial externo Cranial interno Caudal 

 
Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

Vv par 

ar 

Vv par 

tecido 

Vv par 

vaso 

PG 13 0,589 0,242 0,169 0,587 0,209 0,203 0,579 0,231 0,190 0,538 0,279 0,184 

PG 15 0,393 0,480 0,126 0,513 0,277 0,210 0,673 0,140 0,187 0,563 0,243 0,195 

PG 17 0,497 0,347 0,156 0,592 0,232 0,176 0,581 0,263 0,156 0,463 0,336 0,201 

Média 0,493 0,356 0,151 0,564 0,240 0,196 0,611 0,211 0,178 0,493 0,356 0,151 

Desvio 

Padrão 
0,098 0,119 0,022 0,045 0,035 0,018 0,054 0,064 0,019 0,098 0,119 0,022 
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APÊNDICE I - Fração de volume do lúmen (Vv par ar), parênquima total (Vv par tecido) e vasos sanguíneos (Vv par vaso) dos 

pulmões e das bolsas cloacais de P. geoffroanus. 

 Pulmões Bolsas Cloacais 

 Vv par ar Vv par tecido Vv par vaso Vv par ar Vv par tecido Vv par vaso 

PG 13 0,007 0,531 0,222 0,053 0,536 0,277 

PG 15 0,012 0,457 0,257 0,028 0,203 0,646 

PG 17 0,006 0,460 0,275 0,083 0,539 0,258 

Média  0,008 0,483 0,251 0,055 0,426 0,394 

Desvio Padrão 0,003 0,042 0,027 0,028 0,193 0,219 
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APÊNDICE J - Área superficial do parênquima respiratório (S par) e não respiratório (S par N-resp), seus respectivos valores 

padronizados pela massa corpórea e a proporção de superfície respiratória das diferentes regiões das bolsas cloacais de P. geoffroanus. 

  PG 13 PG15 PG17 Média Desvio Padrão 

S par (cm
2
) 

Á
p
ic

e 

9,28 2,16 5,56 5,67 3,56 

S par (cm
2
.kg

-1
) 3,57 0,60 1,68 1,95 1,50 

S par N-resp (cm
2
) 12,19 6,16 10,16 9,50 3,07 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 4,69 1,71 3,08 3,16 1,49 

S total (cm
2
) 21,47 8,32 15,72 15,17 6,59 

Proporção da superfície respiratória 0,43 0,26 0,35 0,35 0,09 

S par (cm
2
) 

C
o
rp

o
 
24,99 7,92 9,43 14,11 9,45 

S par (cm
2
.kg

-1
) 9,61 2,20 2,86 4,89 4,10 

S par N-resp (cm
2
) 18,10 49,28 13,23 26,87 19,56 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 6,96 13,69 4,01 8,22 4,96 

S total (cm
2
) 43,10 57,20 22,66 40,99 17,37 

Proporção da superfície respiratória 0,58 0,14 0,42 0,38 0,22 

S par (cm
2
) 

C
ó
lo

 

8,42 4,08 5,11 5,87 2,26 

S par (cm
2
/kg) 3,24 1,13 1,55 1,97 1,11 

S par N-resp (cm
2
) 20,89 15,20 10,20 15,43 5,35 

S par N-resp (cm
2
/kg) 8,04 4,22 3,09 5,12 2,59 

S total (cm
2
) 29,31 19,29 15,31 21,30 7,22 

Proporção da superfície respiratória 0,29 0,21 0,33 0,28 0,06 
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APÊNDICE K - Área superficial do parênquima respiratório (S par) e não respiratório (S par N-resp), seus respectivos valores 

padronizados pela massa corpórea e a proporção de superfície respiratória das diferentes regiões dos pulmões de P. geoffroanus. 

  PG 13 PG15 PG17 Média Desvio Padrão 

S par (cm
2
) 

P
ré

-h
il

ar
 

79,38 55,89 94,68 76,65 19,54 

S par (cm
2
.kg

-1
) 30,53 15,52 28,69 24,92 8,19 

S par N-resp (cm
2
) 24,94 20,35 53,31 32,86 17,85 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 9,59 5,65 16,15 10,47 5,30 

S total (cm
2
) 104,32 76,23 147,98 109,51 36,15 

Proporção da superfície respiratória 0,76 0,73 0,64 0,71 0,06 

S par (cm
2
) 

C
ra

n
ia

l 
ex

te
rn

o
 203,24 376,73 344,97 308,31 92,37 

S par (cm
2
.kg

-1
) 78,17 104,65 104,54 95,78 15,26 

S par N-resp (cm
2
) 35,89 109,03 106,78 83,90 41,59 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 13,80 30,29 32,36 25,48 10,17 

S total (cm
2
) 239,13 485,76 451,75 392,21 133,66 

Proporção da superfície respiratória 0,85 0,78 0,76 0,80 0,05 

S par (cm
2
) 

C
ra

n
ia

l 
in

te
rn

o
 215,16 622,32 299,21 378,90 214,96 

S par (cm
2
.kg

-1
) 82,76 172,87 90,67 115,43 49,90 

S par N-resp (cm
2
) 60,65 109,77 117,39 95,94 30,80 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 23,33 30,49 35,57 29,80 6,15 

S total (cm
2
) 275,82 732,09 416,61 474,84 233,64 

Proporção da superfície respiratória 0,78 0,85 0,72 0,78 0,07 

S par (cm
2
) 

C
au

d
al

 

34,23 104,36 77,86 72,15 35,41 

S par (cm
2
.kg

-1
) 13,16 28,99 23,59 21,92 8,04 

S par N-resp (cm
2
) 23,35 54,53 46,90 41,60 16,25 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 8,98 15,15 14,21 12,78 3,32 

S total (cm
2
) 57,58 158,89 124,76 113,75 51,55 

Proporção da superfície respiratória 0,59 0,66 0,62 0,63 0,03 
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APÊNDICE L - Área superficial do parênquima respiratório (S par) e não respiratório (S par N-resp), seus respectivos valores 

padronizados pela massa corpórea e a proporção de superfície respiratória das dos pulmões e bolsas cloacais de P. geoffroanus. 

  PG 13 PG15 PG17 Média Desvio Padrão 

S par (cm
2
) 

P
u
lm

õ
es

 

70,80 102,41 79,28 84,16 16,36 

S par (cm
2
.kg

-1
) 27,23 28,45 24,02 26,57 2,29 

S par N-resp (cm
2
) 22,94 34,83 41,16 32,98 9,25 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 8,82 9,67 12,47 10,32 1,91 

S total (cm
2
) 93,74 137,24 120,44 117,14 21,93 

Proporção da superfície respiratória 0,76 0,75 0,66 0,72 0,05 

S par (cm
2
) 

B
o
ls

as
 C

lo
ac

ai
s 

6,76 1,90 6,31 4,99 2,68 

S par (cm
2
.kg

-1
) 2,60 0,53 1,91 1,68 1,05 

S par N-resp (cm
2
) 9,25 7,62 10,01 8,96 1,22 

S par N-resp (cm
2
.kg

-1
) 3,56 2,12 3,03 2,90 0,73 

S total (cm
2
) 16,00 9,52 16,32 13,95 3,84 

Proporção da superfície respiratória 0,42 0,20 0,39 0,34 0,12 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Autorização da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
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ANEXO B – Autorização de instalação para empreendimentos de cativeiro 
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ANEXO C – Autorização de uso e manejo para empreendimentos de cativeiro 
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ANEXO D – SIGAM – Extrato de Empreendimento de Fauna 
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