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A tartaruga da Amazônia Podocnemis expansa é uma das maiores espécies
de tartaruga de água doce do mundo e, por ser amplamente explorada para
consumo humano, é uma das espécies que se encontra ameaçada de extinção,
Registros de seus hábitos indicam que a espécie tolera longos períodos de
mergulho. Neste trabalho objetiva-se verificar o que ocorre metabolicamente
durante o mergulho dessa espécie. Após 3 dias de aclimatação, aquários com
6 indivíduos (Wt=80,S7g e Lt=7,11cm médios) foram fechados. Os animais
permaneceram sob mergulho forçado durante 5 diferentes tempos (0,20, 40,
120 e 200 minutos) e seu sangue foi retirado da pata posterior (veias femural).
Hematócrito e conteúdo de lactato e glicose foram avaliados. A um sexto
grupo, foi permitido o acesso ao ar para a análise da recuperação desses
parâmetros (180 minutos após o término de um mergulho de 200 minutos).
Dois dos grupos analisados (controle e 200 minutos) foram sacrificados e
deles 4 tecidos utilizados para análise de lactato, glicose, piruvato e glicogênio.
Pôde-se observar que após 120 minutos de mergulho, os níveis de lactato e
glicose aumentam significamente (P<O,OS)e voltam aos níveis normais após
200 minutos de mergulho. As análises dos tecidos demonstraram haver uma
mobilização do glicogênio do fígado e do coração, que provavelmente supriram
as necessidades iniciais para ometabolismo glicolítico anaeróbico dos diferentes
órgãos. Entretanto, nenhum outro tecido acumulou lactato como o cérebro
(que necessita manter suas funções) e o músculo (que é um tecido mais
resistente ao acúmulo de lactado). A sobrevivência de animais "anaeróbicos"
como a tartaruga Crysemys Picta belli por mais de 6 meses submersos em
lagos congelados do hemisfério norte reside no fato do organismo deprimir
seu metabolismo para níveis mínimos de sustentação e a uma maior tolerância
ao acúmulo de lactato nos tecidos. Os dados aqui obtidos indicam que situação
semelhante ocorre com a tartaruga da Amazônia.
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