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Introdução

As famílias Chelonidae e Dermochelyidae 
apresentam especializações mais marcantes à vida 
aquática que qualquer tartaruga de água doce. POUGH, 
JANIS, HEISER [1].

A Chelonia mydas, conhecida vulgarmente como 
Tartaruga Verde, recebe esse nome pelo fato de sua 
gordura ter coloração esverdeada. Isso ocorre devido 
aos hábitos alimentares dessa espécie, sendo a única 
exclusivamente herbívora na fase adulta, ou seja, sua 
alimentação é fundamentada em algas. Mas quando 
jovem essa espécie é carnívora. A coloração da sua 
carapaça varia de verde a verde acinzentado. Quanto ao 
tamanho, essa espécie varia de 70 cm a 150 cm e seu 
peso médio é de 40 kg a 160 kg, podendo chegar até 
350 kg. A desova dessa espécie se dá no verão, pelas 
praias do Atlântico. Os principais locais de desova são 
na Costa Rica, Venezuela, no Brasil ocorre em ilhas 
oceânicas como Atol das Rocas, Fernando de Noronha 
e Ilha de Trindade. Quanto à respiração, as tartarugas 
marinhas, como répteis, possuem respiração pulmonar. 
Seus pulmões localizam-se aderidos à carapaça. Elas 
utilizam um artifício denominado de apnéia, que as 
permite passar algumas horas submersas. Esse 
mecanismo é auxiliado pela cintura escapular, que se 
compara com a nossa clavícula, pelo qual tem 
ligamento com o coração, facilitado a oxigenação. 
Ainda se supõe que elas podem captar oxigênio pela 
cloaca, pela possibilidade de passagem de água pelo 
canal anal, e armazená-los, aumento assim o nível de 
oxigênio na corrente sanguínea. Segundo Wyneken, as 
artérias pulmonares adentram nos pulmões no lado 
dorsal do brônquio e percorre posteriormente com o 
brônquio desprendendo várias ramificações ao longo 
do pulmão [2]. Este trabalho é destinado para o estudo 
dos aspectos anatômicos do sistema circulatório do 
pulmão desses animais.

Material e métodos

A. Os exemplares

Para o estudo anatômico foram analisados três 
exemplares.

Os exemplares utilizados para o presente estudo foram 
encontrados mortos no litoral pernambucano, sendo 
levados para a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), onde no laboratório de anatomia foi realizado o 
método de dissecação. No procedimento, foram utilizados: 
tesoura, bisturi e pinça. Tiraram-se fotos para melhor 
desempenhar os estudos.

B. A dissecação

Retirou-se o plastron ou plastrão, estrutura localizada na 
porção ventral do animal, dos três exemplares e toda a 
porção de vísceras das tartarugas, desprendendo os 
pulmões da carapaça, para podermos visualizar o coração, 
bem como as artérias pulmonares. Após localizar as artérias 
pulmonares, as acompanhamos até os pulmões, observando 
sua disposição no órgão, bem como suas ramificações. 

Resultados

Observou-se que nos três exemplares as artérias 
pulmonares adentram nos pulmões juntamente com os 
brônquios. Também foram observadas algumas 
características anatômicas com relação à disposição da 
mesma no órgão.

No primeiro exemplar, notou-se que a disposição da 
artéria pulmonar no pulmão esquerdo se apresentou na 
porção central do pulmão, cortando-o ao meio. A artéria 
pulmonar transcorreu o órgão passando por dentro do 
brônquio esquerdo (Figura 1). No pulmão direito do 
mesmo exemplar, a artéria pulmonar também percorreu o 
órgão na região central, mas transcorreu o órgão passando 
na região dorsal do brônquio, ou seja, por fora do brônquio,
diferentemente da artéria pulmonar esquerda (Figura 2). 
Quanto ao calibre das artérias, a artéria pulmonar direita 
apresentou maior diâmetro que a artéria esquerda. O 
pulmão esquerdo do exemplar apresentou 28 cm de 
comprimento, enquanto que o direito apresentou 31 cm de 
comprimento.

 No segundo exemplar, foi observado as mesmas 
características do primeiro, tanto na disposição das artérias 
no órgão, bem como a artéria pulmonar direita apresentou 
maior calibre que a esquerda (Figura 3) e (Figura 4).
Observou-se também que a artéria pulmonar direita, 
apresentou ramificações que prosseguiram com mesmo 
calibre. O pulmão esquerdo do exemplar apresentou 34 cm 



de comprimento, enquanto que o direito apresentou 38 
cm de comprimento.

No terceiro exemplar, observou-se que as artérias 
pulmonares, tanto esquerda como direita, apresentaram 
diâmetros semelhantes e transcorreram o órgão por fora 
dos brônquios, precisamente por cima dos brônquios
(Figura 5) e (Figura 6). Como ocorreu nos pulmões 
direito dos exemplares anteriores. O pulmão esquerdo 
do exemplar apresentou 39 cm de comprimento, 
enquanto que o direito apresentou 36 cm de 
comprimento.

Discussão

Após analisar anatomicamente três exemplares desta 
espécie, Chelonia mydas e de ter observado que duas 
das três tartarugas marinhas apresentaram disposição 
de artérias pulmonares semelhantes, enquanto que a 
terceira se apresentou diferente. Conclui-se que 
provavelmente o terceiro exemplar possui uma 
alteração anatômica, quanto à disposição das artérias, 
além de possuir calibre semelhante entre artéria 

pulmonar direita e esquerda.
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Figura 1.  Pulmão  esquerdo  do primeiro   exemplar   com   a           Figura 2.  Pulmão direito do primeiro  exemplar  com  a
Disposição da  artéria pulmonar  esquerda e  a   localização         disposição  da  artéria  pulmonar direita   percorrendo  o
brônquio no interior do pulmão.                                                             pulmão na região dorsal do brônquio.
                                                                                                                 



           

Figura 3. Pulmão  direito  do  segundo   exemplar  com  a                 Figura 4. Pulmão esquerdo do segundo exemplar com  a  
dispo-
disposição da artéria pulmonar esquerda e a localização do                 sição  da artéria pulmonar direita, bem como suas ramificações.       
brônquio no interior do pulmão.

               

Figura 5. Pulmão  esquerdo  do  terceiro   exemplar ,  com                 Figura 6. Pulmão direito do terceiro exemplar, com disposi-
disposição  da artéria pulmonar esquerda.                                             Cão da artéria pulmonar direita.                          


