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RESUMO 
 

 

Este trabalho foi realizado com o intuito de se desenvolver tecnologias de processamento para 

a carne de Tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa, Schweigger 1812). As amostras 

foram transportadas vivas, de criadouros locais devidamente autorizados pelo IBAMA e da 

RDS Piagaçú-purus até o Laboratório de Tecnologia do Pescado, na Universidade Federal do 

Amazonas, onde foram abatidas, para se obter a carne resfriada. Em seguida, foram 

submetidas aos processos de salga úmida, salga seca e secagem artificial em desidratador a 

gás, sendo posteriormente submetidas as análises de composição centesimal e sensorial. Os 

valores da composição centesimal obtidos mostraram que a Tartaruga-da-amazônia possui 

valor protéico superior a de alguns animais normalmente utilizados na alimentação humana, 

baixo teor lipídico e baixo valor calórico, sendo considerada uma carne magra e de baixa 

caloria, com características semelhantes à da carne de frango. O produto elaborado com 

animais de cativeiro obteve teor protéico e, conseqüentemente, valor calórico, superior ao 

produto elaborado com animais de ambiente natural. Os dados da análise sensorial mostraram 

que os produtos obtiveram boa aceitação por parte dos provadores, o que evidencia sua boa 

qualidade organoléptica, não sendo encontrada diferença significativa ao nível de 5%. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia sempre apresentou histórico como potencial fornecedor de alimento e outros 

produtos extrativistas. Com a fauna silvestre bastante apreciada na culinária local e representando as 

poucas chances de sustento na região, as espécies amazônicas sempre sofreram intensa pressão 

antrópica (ALMEIDA, 2007). Os quelônios amazônicos vem sofrendo essa pressão há vários 

séculos, sendo os indígenas os primeiros exploradores desse recurso. Com a chegada dos 

portugueses ao Brasil, houve um crescimento exponencial no número de animais abatidos 

anualmente, havendo relatos de que, em apenas um ano, foram mortas cerca de 24 milhões de 

tartarugas na cidade da Barra do Rio Negro, a futura Manaós (SILVA COUTINHO apud 

ANDRADE, 1988). No ano de 1849, houve a primeira proibição, que restringia a produção de 

manteiga a partir dos ovos e proibia o consumo de filhotes. Todavia, em meados de 1950 e 1960 era 

algo banal vender tartarugas em carrinhos de mão pelas ruas, sendo esses animais provenientes de 

municípios próximos, onde eram mantidos grandes depósitos de quelônios para abastecer a capital 

amazonense (ANDRADE, 1988). O comércio de quelônios só foi oficialmente proibido com a 

criação da Lei de Proteção a Fauna, lei Nº 5.197, de 1967. Esta mesma lei, já previa em seu artigo 6º, 

item b, a “construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e 

industriais”. Em 1969, saiu a primeira portaria tentando normatizar este novo tipo de 

empreendimento, a Portaria N º 1136/1969. No entanto, o comércio ilegal tem tornado-se cada vez 

mais forte, destacando-se a tartaruga, por ser a espécie de maior interesse para os restaurantes, a que 

exibe o maior volume de apreensões, já que a criação comercial, permitida pela Portaria Nº 142/92,  

e a comercialização desses animais criados em cativeiro, permitida pela Portaria Nº 070/96, ainda 

não consegue atender o mercado e seus preços ainda são elevados. A demanda por filhotes para 

criação também é grande e o IBAMA não está conseguindo atender a todos que querem criar, pois 

não possui um número suficiente de tabuleiros protegidos (ANDRADE et al. 2003 e 1999) e também 

devido ao atual sistema de criação em cativeiro, conhecido como ranching, que se baseia na coleta 
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de ovos na natureza, seguida de eclosão e crescimento em criadouros comerciais (VERDADE, 2004) 

ainda não ser auto-sustentável, pois depende da doação de filhotes por parte do IBAMA. Apesar das 

diversas utilizações da Tartaruga-da-amazônia despertarem o interesse de cultivo por parte de alguns 

criadores e da abertura proporcionada pela legislação vigente, a criação em larga escala tem sido 

dificultada devido à escassez de informações científicas pertinentes (LIMA, 1998). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 – Objetivo Geral 

Aplicar processamento tecnológico às carnes de Tartaruga-da-amazônia, como forma 

de agregar valor econômico a esta espécie. 

 

 2.2 – Objetivos Específicos 

1. Produzir carne salgada e seca de Tartaruga-da-amazônia;   

2. Determinar as diferenças tecnológicas entre as carnes de Tartaruga-da-amazônia 

provenientes de cativeiro e ambiente natural submetidas ao mesmo processo de salga e 

secagem; 

3. Determinar a composição centesimal e o valor calórico do produto salgado-seco; 

4. Realizar testes sensoriais para avaliar a aceitação do produto final. 
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3. REVISÃO LITERÁRIA 

3.1. Histórico do consumo de quelônios 

Tartarugas e outros quelônios têm sido caçados, pescados e seus ovos colhidos há 

muitas gerações na Amazônia. De acordo com Alho et al. (1979), os índios foram os 

primeiros consumidores da carne, ovos, gordura e vísceras de tartaruga. A carne é considerada 

uma “iguaria fina“ da culinária local (FERRARINI, 1980; COUTINHO, 1868), os ovos são 

usados como fonte de proteína e na forma de manteiga (VERÌSSIMO, 1970), o óleo, extraído 

a partir dos ovos, foi um produto importante para cozinha e iluminação, e ainda é base 

importante para a produção local de cosméticos (REDFORD & ROBINSON, 1991; ALVES 

& SANTANA, 2008). A pele do pescoço era utilizada como algibeira de tabaco ou esticada 

para fabricação de tamborins e a gordura misturada com resina e usada para impermeabilizar 

barcos, também sendo comercializada para utilização na farmacologia (SMITH, 1979a) e sua 

carapaça utilizada como matéria-prima na confecção de utensílios como pentes, chaveiros e 

enfeites (PEIXOTO, 1997). 

Conforme afirma Cantarelli (2006), a utilização da tartaruga da Amazônia como 

alimento e para comércio ainda faz parte do cotidiano das famílias distribuídas ao longo dos 

rios e interior da floresta amazônica. Porém, as matanças provocadas pela caça de subsistência 

e pela persistente caça comercial furtiva foram, segundo Redford (1992), as principais causas 

da redução da fauna na Amazônia e, com isso, no ano de 1967, houve a criação da Lei Nº 

5.197, conhecida como Lei de Proteção a Fauna, proibindo oficialmente a comercialização 

desses animais provenientes de ambiente natural, sendo o programa de proteção atualmente 

realizado pelo Centro de Conservação e Manejo de Répteis e Anfíbios - RAN, que 

regulamenta, por meio da Portaria N°142/92, a exploração comercial de tartarugas (P. 

expansa) e tracajás (P. unifilis), determinando que 10% do número de filhotes produzidos nas 
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áreas de ocorrência natural podem ser colocados à disposição para a criação em cativeiro 

(BRASIL, 1992).  

No período entre 1979 e 2004 forma manejados cerca de 50 milhões de filhotes de 

tartaruga (P. expansa), tracajá (P. unifilis) e iaçá (P. sextuberculata) pelo Projeto Quelônios 

da Amazônia, e disponibilizados ao sistema de criação comercial cerca de 1 milhão de filhotes 

de tartaruga (IBAMA/RAN, 2004). Apesar destes avanços, ainda não se têm suficientes 

conhecimentos e embasamentos biológicos para consolidar os programas de conservação in-

situ e ex-situ existentes (Projeto Quelônios e criadouros comerciais) em bases mais 

tecnificadas para a Tartaruga-da-amazônia e outros quelônios potenciais, ajustados para as 

realidades da região amazônica (CANTARELLI, 2006). O Amazonas é o estado que possui o 

maior número de criatórios comerciais de quelônios do país, sendo o primeiro criatório 

comercial de Tartaruga-da-amazônia registrado em 1993, e com uma demanda crescente, 

passando de 11 criadouros registrados em 1997 para 33 em 2000, atingindo, no ano de 2001, 

52 criatórios registrados. Ao final de 2003, eram cerca de 69 criadouros comerciais com um 

plantel com cerca de 400.000 animais (ANDRADE et. al., 2003). A tartaruga figura entre os 

animais silvestres de maior interesse para os restaurantes, onde os preços variam, segundo 

Canto et. al. (1999), de R$ 7,57 a R$18,76/ Kg, sendo que atualmente o mercado demanda 

tartarugas vivas, preferencialmente com peso vivo acima de 15 Kg, e paga de R$12,00 a 

R$15,00 o quilo, dependendo da época do ano. Wetteberg et. al apud ANDRADE (2004), 

determinaram o mercado potencial para espécies silvestres da fauna amazônica nos vinte e 

três restaurantes existentes em Manaus, de 1974 a 1975, e citaram que 78,78% dos 

restaurantes expressaram interesse em vender carne da fauna silvestre, sendo denotado 

interesse pelo público desses restaurantes, em primeiro lugar pela tartaruga (Podocnemis 

expansa) com peso médio de 28,82 Kg e um preço médio (estimado pelos restaurantes) que os 
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clientes pagariam, por quilograma, de US$ 28,81, com um lucro potencial para os restaurantes 

de US$ 19,31. 

 

3.2  Técnicas de processamento 

3.2.1 Salga 

A salga é um dos mais tradicionais métodos de preservação de alimentos. A sua 

aplicação em peixes remonta às civilizações do Antigo Egito e da Mesopotâmia há 4 mil anos 

A.C. Atualmente este processo tem ampla aplicação, tendo no Canadá, lslândia e Noruega os 

mais importantes produtores de pescado salgado. 

O processo de salga baseia-se no princípio da desidratação osmótica. Os tecidos do 

animal vivo atuam como membranas semipermeáveis e após a morte do animal, estas se 

tornam permeáveis, permitindo, assim, a entrada de sal por difusão, á medida que ocorre 

desidratação dos tecidos (OGAWA, 1999). 

 A penetração do sal e a saída da água é um típico exemplo de osmose, na qual a pele e 

membranas celulares atuam como superfícies semipermeáveis. O sentido do fluxo é sempre 

da solução fraca para a forte, até que se estabeleça o equilíbrio entre ambas, o que indica o 

fim do processo de salga. 

A salga é praticada por métodos artesanais e industriais, mediante a aplicação dos 

processos conhecidos como salga seca, salga úmida e salga mista.  
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3.2.1.1 Salga Seca 

Pelo processo de salga seca, a matéria prima é salgada na proporção de 30% de cloreto 

de sódio em relação ao peso das carnes. Para esse processo, o cloreto de sódio cristalizado é 

colocado sobre a carne, onde se dissolve formando uma solução concentrada, forçando a saída 

da umidade do tecido muscular, que é drenada. 

Este processo tem como vantagem: Um forte efeito desidratante, visto que a 

velocidade de penetração do sal é muito rápida. A desvantagem é que a penetração do sal não 

é homogênea e a forte desidratação produz uma grande desnaturação, verificando-se como 

conseqüência uma aparência desagradável e um baixo rendimento do produto elaborado. O 

produto também está sujeito à oxidação da gordura.  

 

3.2.1.2 Salga Úmida 

A matéria prima é colocada em tanques onde se encontra uma salmoura saturada, 

previamente preparada, em quantidade suficiente para submergir a matéria prima. Durante 

este processo a água do músculo da matéria prima flui no sentido da salmoura, diluindo-a e a 

salmoura segue em sentido contrário, penetrando no tecido.  

 

3.2.2 Secagem 

 A salga é um método de preservação, uma operação preliminar para os processos de 

defumação e secagem. 

A ação isolada do sal não constitui uma prevenção definitiva contra a deterioração do 

pescado, sendo necessária uma complementação através da refrigeração, defumação ou 

secagem dos produtos salgados (BOTELHO, 1968). A secagem pode ser efetuada por 
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métodos naturais e/ou artificiais. No primeiro caso a secagem se realiza expondo-se o pescado 

ao sol e ao vento, enquanto a secagem artificial é procedida em secadores onde as condições 

termodinâmicas são pré-estabelecidas. 

 

3.2.2.1 Secagem natural 

 A secagem ao ar livre só é efetiva quando a umidade relativa é baixa, quando há calor 

solar e movimento do ar (BERAQUET, 1974). O produto elaborado por este processo tem 

uma umidade média final da ordem de 50%, o que determina um tempo de conservação 

limitado (BOTELHO, 1972). A principal vantagem do processo de secagem natural consiste 

na utilização da energia solar gratuita (BEATTY, 1958). 

 

3.2.2.2 Secagem artificial 

 A secagem controlada de pescado foi iniciada em 1940, pela Torry Research Station 

(Inglaterra), mediante o uso de equipamento dotado de condições termodinâmicas de secagem 

controladas. Atualmente vários modelos de secadores são usados em diferentes países. No 

Japão, a indústria pesqueira utiliza estufas, ferros e secadores rotativos para a secagem de 

peixes e farinha de pescado, respectivamente (TANIKAWA, 1965). 

A secagem artificial reduz o conteúdo de umidade do produto até níveis adequados 

para a sua conservação. Um produto efetivamente seco é aquele em que o conteúdo de 

umidade residual é inferior a 25%, enquanto um produto parcialmente desidratado é o que tem 

a sua umidade residual em torno de 50% sendo considerado, por fim, um produto ótimo 

aquele em que sua umidade está na faixa compreendida entre 35 e 40%, (SANCHEZ, 1965). 
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3.3. Análises Físico-Químicas 

A composição química dos alimentos é muito importante para o esclarecimento dos 

seus valores nutritivos, bem como para subsidiar a determinação de dietas adequadas a certos 

grupos populacionais. Belda & Pourchet-Campos (1991) descreveram que as estruturas 

químicas dos compostos que integram os alimentos são, em geral, as responsáveis pelo seu 

desempenho metabólico, respondendo pelos aspectos nutricionais verificados após o seu uso. 

Os autores ressaltaram também que, em inúmeros casos, as características físico-químicas dos 

alimentos têm significado sobre as respostas metabólicas obtidas pelos organismos que os 

consomem, daí sua importância no estudo de alimentos.  

Torres et al (2000) descreveram que trabalhos analíticos sobre os nutrientes em 

alimentos brasileiros foram bastante desenvolvidos entre as décadas de 40 e 50 e início da 

década de 60. Porém, após este período, esse tipo de investigação cedeu lugar para as 

pesquisas na área de toxicologia. O resultado foi que nos últimos anos pouco se fez no Brasil 

para se conhecer melhor nossos alimentos do ponto de vista nutricional.  

Recentemente, em virtude de novos conceitos científicos surgidos em nutrição e 

ciência de alimentos, e do reconhecimento da importância do assunto, o interesse começou a 

renovar-se. Com isto, a obtenção de dados referentes à composição e qualificação de 

alimentos brasileiros tem sido estimulada, com o objetivo de reunir informações atualizadas, 

confiáveis e adequadas à realidade nacional.  

A avaliação química torna-se muito importante também devido ao fato que para a 

mesma espécie, a composição química pode variar bastante segundo as características 

ambientais, ou ainda abundância e tipo de alimento disponível aos organismos. Rocha et al 

(1982) ressaltaram que devido a essa variação de uma região para a outra, o uso de valores da 

composição obtidos somente através de literaturas podem causar erros na avaliação de 
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consumo de nutrientes, podendo acarretar danos à saúde humana, fazendo com que seja 

necessário proceder à análise de alimentos locais.  

 

3.3.1 Umidade 

A determinação de umidade é uma das medidas mais importantes e utilizada na análise 

de alimentos; a umidade de um alimento está relacionada com a sua estabilidade, qualidade e 

decomposição e pode afetar os seguintes itens: estocagem, embalagem e processamento 

(CECCHI, 1999). 

 

3.3.2. Lipídios 

 O termo lipídio é utilizado para gorduras e substâncias gordurosas. Lipídios são 

definidos como componentes do alimento que são insolúveis em água e solúveis em solventes 

orgânicos, tais como éter etílico, éter de petróleo, acetona, clorofórmio, benzeno e álcoois. 

Estes solventes apolares extraem a fração lipídica neutra que incluem ácidos graxos livres, 

mono, di e triglicerídeos (acilgliceróis), e alguns mais polares como fosfolipídeos, 

glicolipídeos e esfingolipídeos. Esteróis, ceras, pigmentos lipossolúveis e vitaminas, que 

contribuem com energia na dieta, podem ser extraídos apenas parcialmente. O teor de lipídio 

apresenta maior variação em função do tipo de músculo corporal em uma mesma espécie, 

sexo, idade, época do ano, habitat, dieta, entre outros fatores. A importância fisiológica dos 

lipídios pode ser listada da seguinte forma: atuam com fonte energética, fazem parte das 

membranas celulares, são nutrientes essenciais e substâncias controladoras de metabolismos, 

atuam com substâncias isolantes e protetoras contra danos mecânicos externos (OGAWA & 

MAIA, 1999; SANCHEZ, 1989). 
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3.3.3. Proteínas 

As proteínas são os maiores constituintes de toda célula viva, e cada uma delas, de 

acordo com sua estrutura molecular, tem uma função biológica associada às atividades vitais. 

Nos alimentos, além da função nutricional, as proteínas têm propriedades organolépticas, e de 

textura. Podem vir combinadas com lipídeos e carboidratos. Os elementos analisados 

geralmente são carbono ou nitrogênio, e os grupos são aminoácidos e ligações peptídicas 

(CECCHI, 1999). 

 

3.3.4. Cinza 

  Segundo Cecchi (1999), a cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que permanece 

após a queima da matéria orgânica, que é transformada em CO2, H2O e NO2. A cinza obtida 

não é necessariamente da mesma composição que a matéria mineral presente originalmente 

no alimento. O conhecimento do teor de cinzas e, conseqüentemente, dos elementos minerais, 

é indispensável para a avaliação da qualidade nutricional e desempenho tecnológico das 

espécies (CONTRERAS–GUSMAN, 1994). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

 

Matéria-prima 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa, Schweigger, 1812)  

Foto: Rômulo Alves, 2006. 

 

  

Sal de granulometria grossa e fina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Bandeja com sal esterilizado 

Foto: Joelcio Avelar, 2007. 

 

 

Desidratador artificial a gás 

 

 

 

 

 

Figura 3: Desidratador artificial 

Fonte: Laércio Pardo, 2008. 
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4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Amostragem 

 

Dez amostras provenientes de ambiente natural foram coletadas na reserva sustentável 

Piagaçú-Purus, localizada entre as coordenadas geográficas de 4º05' e 5º35' S e 61º73' e 

63º35' W, na região central do Estado do Amazonas, e as dez de cativeiro foram obtidas de 

um criadouro local devidamente autorizado pelo IBAMA (Figuras 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Figura 4: Localização geográfica da RDS Piagaçú-Purus e da área de coleta das amostras. 
Fonte: Google Earth, 2008 

Paraná do Caua 
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Figura 5: Criadouro comercial de quelônios 

Fonte: Projeto BAJAQUEL, 2008 

 

4.2.2 Processamento das amostras 

 As amostras coletadas foram transportadas vivas até o Laboratório de Tecnologia do 

Pescado, na Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, onde foram devidamente 

insensibilizadas, abatidas pelo método de degola e insaguinadas para a obtenção da carne 

resfriada, seguindo-se um fluxograma de abate (Figura 6) . O processo utilizado é considerado 

como “humanitário”, à luz dos padrões vigentes impostos pelo Ministério da Agricultura e 

Abastecimento – MAPA. Em seguida, foi feita a retirada do plastrão, das vísceras e dos filés. 

A carne foi então estocada em freezer convencional a -18°C para posterior processamento. 

DESCANSO

INSENSIBILIZAÇÃO

PENDURA 

SANGRIA

LAVAGEM

SERRAGEM 

DAS PONTES

PENDURA 

RETIRADA  DO 

PLASTRÃO

PENDURA 

EVISCERAÇÃO
CONGELAMENTO

EMBALAGEM

RETIRADA DA 

CARNE

TOALETE

ESFOLA

 

Figura 6. Fluxograma de abate das amostras 
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4.2.3. Processamento tecnológico 

 As amostras foram pesadas para se determinar a quantidade de sal a ser utilizado. Em 

seguida, foram submetidas ao processo de salga úmida (24 horas), salga seca (5 dias) e, 

posteriormente, ao processo de secagem em desidratador a gás. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxograma do processamento tecnológico aplicado 

 

 

4.2.3.1 Salga Úmida 

 Para a realização da salga úmida foram utilizados cerca de 2 Kg de carne resfriada. A 

carne foi primeiramente lavada em água corrente e posta para drenar o excesso de água. Em 

seguida, foi submersa em salmoura saturada a 30% durante 24 horas. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Preparação da salga úmida 

Foto: Joelcio Avelar, 2008. 
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4.2.3.2 Salga Seca 

  Após a retirada da carne da salmoura saturada, foi realizada uma leve prensagem para 

se extrair o exsudato e a carne foi então submetida ao processo de salga seca, com 

concentração de 30% de sal em relação ao peso da amostra durante 5 dias, usando-se o 

método de tombamento, ou seja, diariamente as amostras eram invertidas para se 

homogeneizar a salga.  

 

4.2.3.3 Secagem artificial 

 Após os 5 dias de cura, os lotes sofreram uma secagem artificial em um desidratador a 

gás (Figura 9). A secagem no desidratador procedeu-se à uma temperatura de 45°C durante 

um período de aproximadamente 3 horas, onde eram retiradas amostras para determinação da 

umidade e padronização do método a cada 1 hora de secagem, até se obter um produto com 

cerca de 45% de umidade. Após esta etapa, os lotes foram prensados (Figura 10) com auxílio 

de uma forma quadrada e, logo em seguida, embalados a vácuo (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Amostras antes da secagem artificial 

Foto: Laércio Pardo, 2008 
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Figura 10. Amostras em processo de prensagem. 

Foto: Laércio Pardo, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Amostra após prensagem e embalagem a vácuo. 

Foto: Laércio Pardo, 2009. 

 

 

4.2.4 Composição química 

Para a análise da composição centesimal foram retirados 100 gramas de cada produto 

e subamostras de 2 a 5 gramas e em seguida procedidas as análises seguindo as Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e A.O.A.C (1990): 

 

 Proteína – Realizada pelo método micro-KJEDHAL, usando fator de conversão de 6,25. 
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 Umidade – Determinada pelo método gravimétrico, através de perda de massa do material 

aquecido à 105ºC em estufa, até peso constante. 

 Lipídios – Determinados pelo método rápido de extração e purificação dos lipídios totais 

conforme Bligh & Dyer (1959). 

 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) – Determinada sobre 2 g da amostra por incineração em 

mufla à 550º C.  

 Carboidratos – Foi estimado somando-se os valores de umidade, cinzas, lipídios, e 

proteína e subtraindo-se o somatório de 100. 

 Cloretos Totais - Determinado pelo método de Mohr, usando-se nitrato de prata como 

titulante. 

 

4.2.5 Valor calórico total 
 

 

Para o cálculo do valor calórico total (VCT) foi utilizada a seguinte equação (SILVA, 

1981): 

 

Onde: 

 

PB = Proteína Bruta          EE = Extrato Etéreo                     EB = Energia Bruta 

FB = Fibra Bruta               ENN = Extrato não Nitrogenado 

 

4.2.6. Análises sensoriais 

 

O produto produzido foi submetido à análise de aceitabilidade (MONTEIRO, 1984) 

por vinte provadores aleatoriamente escolhidos, onde foram avaliados em conjunto os 

parâmetros cor, odor, sabor e textura e aos produtos elaborados foram atribuídas notas de 

VCT = (PB x 4) + (EE x 9) + [(ENN + FB) x 4] =  kcal EB/100 gramas 
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acordo com uma escala de preferência com pontuação variando desde desgostei muitíssimo 

com a nota (1) a gostei muitíssimo com a nota (9). 

 

4.2.7. Análise estatística 

Os resultados das análises sensoriais do produto dos dois tipos de amostras, realizadas 

pelos vinte provadores, foram submetidas à análise de variância (ANOVA FATOR ÚNICO) 

para classificação dos critérios de aceitação. Quando detectada diferença entre as amostras foi 

aplicado o teste TUKEY (alfa 5%) para determinar quais os critérios com diferença 

significativa e a ordem de aceitação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análises físico-químicas 

 Após a realização das análises físico-químicas da carne de Tartaruga-da-amazônia 

proveniente de cativeiro e de ambiente natural, tanto das amostras in natura quanto das amostras 

submetidas ao processamento tecnológico (Tabelas 1 e 2) e da análise dos dados obtidos, pode-se 

verificar que: 

 

Tabela 1. Valores médios (%) da composição centesimal da amostra proveniente de cativeiro. 

 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (%) 

 
 

UMIDADE 

 

 

LIPÍDIOS 

 

 

PROTEÍNA 

 

 

CINZA 

 

 

NIFEXT* 

VALOR 

CALÓRICO 

(kcal/100g) 

IN NATURA 76,54±0,20 0,95±0,04 21,61±0,13 0,59±0,01 0,31 96,24 

SALGADO-

SECO 
45,70±0,04 1,82±0,98 31,57±0,29 18,95±0,12 1,95 150,53 

*Fração não nitrogenada do alimento (carboidratos e fibras). 

 

Tabela 2. Valores médios (%) da composição centesimal da amostra proveniente de ambiente natural. 

 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (%) 

 
 

UMIDADE 

 

 

LIPÍDIOS 

 

 

PROTEÍNA 

 

 

CINZA 

 

 

NIFEXT* 

VALOR 

CALÓRICO 

(kcal/100g) 

IN NATURA 73,19±0,90 1,30±0,01 22,50±0,25 0,44±0,01 2,56 111,98 

SALGADO-

SECO 
48,75±0,18 1,34±0,03 27,31±0,47 20,16±0,10 2,43 131,06 

*Fração não nitrogenada do alimento (carboidratos e fibras). 

 

 A composição centesimal da carne de Tartaruga-da-amazônia in natura, tanto de 

cativeiro quanto de ambiente natural revelou um elevado teor protéico, superior a carne bovina, 

de frango e de peixe. O valor encontrado neste trabalho foi superior ao valor encontrado por 

algumas literaturas (GASPAR & RANGEL FILHO, 2001), obtido com base na matéria úmida e 
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inferior ao encontrado por outros autores citados em literatura específica encontrada no IBAMA 

(REIS & DE MARCO JÚNIOR, 2000; RODRIGUES & MOURA, 2007; FERREIRA & 

GRAÇA, 1961; LEUNGE & FLORES, 1961; MORRISSON, 1955), que obtiveram valores 

acima de 50%, com base na matéria seca. O teor de lipídios encontrado foi baixo, sendo que as 

amostras in natura provenientes de animais de ambiente natural apresentaram um teor maior de 

lipídios, quando comparadas com as amostras in natura de animais de cativeiro. Os valores 

encontrados figuram dentro dos padrões encontrados na literatura (GASPAR & RANGEL 

FILHO, 2000; AGUIAR, 1996; LUZ et. al., 2003), o que confirma que a carne é praticamente 

isenta de gordura. O teor de cinzas encontrado nas amostras in natura foi maior para os animais 

provenientes de cativeiro, situação essa que se inverteu quando foram analisadas as cinzas no 

produto salgado-seco, de ambas as amostras. Esse valor foi inferior ao encontrado na literatura 

consultada (RODRIGUES & MOURA, 2007; GASPAR & RANGEL FILHO, 2000), para a 

amostra in natura. O valor calórico encontrado para as amostras in natura está próximo dos 

valores encontrados na literatura (STELLA, 2005; AGUIAR, 1996; GASPAR & RANGEL 

FILHO, 2000), o que comprova que a carne de P. expansa é considerada de baixa caloria, 

quando comparada com a carne de outros animais usados em nossa alimentação. Esses autores 

verificaram que esses percentuais são proporcionais à idade do animal, sugerindo que essas 

variações podem ocorrer devido ao tamanho corporal, idade e qualidade da dieta oferecida. 

 Quanto à composição do produto salgado-seco, em comparação ao in natura, percebe-

se que houve um aumento nos teores de proteínas, lipídios, cinzas e valor calórico. Este fato é 

devido à redução no teor de umidade da matéria-prima original, causada pelo processo de 

secagem, levando assim, a uma concentração maior dos demais compostos do tecido muscular. 

Caloria é uma medida usada, frequentemente, para expressar o calor ou valor energético do 

alimento e da atividade física. Através do método de calorimetria direta descobriu-se que cada 

alimento libera um determinado calor ao ser queimado, sendo que os lipídios são os que mais 
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contribuem para este índice. O valor calórico no produto salgado-seco, embora tenha sido maior 

que o encontrado para a amostra in natura, não foi muito elevado, considerando-se que a 

ingestão diária de calorias não deve ser inferior a 1200 Kcal (adultos saudáveis). O 

conhecimento do valor calórico de um produto é importante no momento da formulação dos 

diversos tipos de dietas. 

 Devido a falta de trabalhos relacionados ao processamento tecnológico da carne dessa 

espécie, não se pôde comparar os teores encontrados no produto salgado-seco com o encontrado 

por outros autores.  

  

5.2 Análise de cloretos 

 A análise de cloretos  (Tabela 3), realizada para se verificar a percentagem de sal 

existente nas amostras, tanto in natura quanto nas submetidas ao processamento tecnológico, 

demonstrou que:  

 

Tabela 3. Percentual de cloretos encontrado nos produtos salgado-secos. 

  

CLORETOS (%) 

 

CATIVEIRO 

 

15,87±0,21 

 

AMBIENTE 

NATURAL 

 

15,68±0,24 

 

 A penetração do sal em ambas as amostras pode ser considerado igual e uniforme, haja 

vista que as percentagens de cloretos nas amostras foram próximas uma da outra, sendo a 

relação sal / umidade maior para as amostras de cativeiro (0,34) do que para as de ambiente 

natural (0,32), o que demonstra uma velocidade de desidratação maior para essas amostras, 

quando submetidas ao mesmo processo de salga e secagem. 
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5.3 Análise sensorial 

 A avaliação sensorial dos produtos elaborados com a carne Tartaruga-da-

amazônia está apresentada na Tabela 4. As análises estatísticas revelaram que o produto 

salgado obtido de animais provenientes de ambiente natural não apresentou diferença 

significativa do produto elaborado com animais de cativeiro, ao nível de 5%. Entretanto, o 

produto que obteve a menor aceitação foi o elaborado com animais provenientes de cativeiro, 

para os parâmetros cor, textura e odor.  

 

Tabela 4. Resultado do teste sensorial dos produtos elaborados. 

Origem da amostra Cor Odor Sabor  Textura Média Geral 

CATIVEIRO 5,88 (a) 5,66 (a) 7,33 (a) 7,12 (a) 6,500,73 

AMBIENTE 

NATURAL 
6,21 (a) 6,04 (a) 7,33 (a) 7,39 (a) 6,740,62 

Letras diferentes indicam diferença significativa (α=5%) entre as características sensoriais. 

 

No teste de aceitação, observou-se que o produto elaborado com animais de ambiente 

natural foi mais bem aceito pelos provadores, obtendo uma média geral de 6,740,62, com 

destaque para a textura, que obteve média 7,39. Verificou-se que o sabor e a textura de ambos 

os produtos foi bem aceito, ao contrário da cor e odor, que obtiveram as menores médias. Na 

comparação das qualidades organolépticas entre ambas as amostras, foram observadas muitas 

sugestões, por parte dos provadores, para que houvesse uma mudança na cor das amostras, 

pois a mesma estava muito “pálida”. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 A carne de Tartaruga-da-amazônia apresentou teor protéico superior ao da carne de 

animais normalmente usados em nossa alimentação; 

 Os produtos elaborados alcançaram médias sensoriais superiores a 5, comprovando sua 

boa qualidade organoléptica; 

 O produto salgado-seco elaborado com animais de ambiente natural teve uma aceitação 

melhor do que o elaborado com animais de cativeiro; 

 A carne de animais procedentes de cativeiro demonstrou uma velocidade de desidratação 

maior do que a de animais procedente de ambiente natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALHO, C. J. R.; CARVALHO, A. G.; PÁDUA, L. F. M. Ecologia da tartaruga-da-

amazônia e avaliação de seu manejo na reserva biológica do Trombetas. Brasil Florestal, 

Brasília, DF, v. 9, n. 38, p. 29-47, 1979. 

 

ALMEIDA, C. G. Fontes e disponibilidade de cálcio e fósforo para a tartaruga-da-

Amazônia (Podocnemis expansa) criada em cativeiro. Dissertação de Mestrado. Sao Paulo: 

Universidade Estadual Paulista, 2007. 107p. 

 

ALVES, R. R. N.; SANTANA, G. G. Use and commercialization of Podocnemis expansa 

(Schweigger, 1812) (Testudines: Podocnemidae) for medicinal purposes in two 

communities in North of Brazil. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2008, 4:3. 

 

ANDRADE, P. C. M. Criação e manejo de quelônios no Amazonas. Projeto Diagnóstico 

da Criação de Animais Silvestres no Estado do Amazonas. 1ª edição. FAPEAM/SDS. 

Manaus/AM. 447p. 

 

ANDRADE, P. C. M.;DUARTE, J. A . M.; COSTA, F. S.; MACEDO, P. C. et al. 2003. 

Diagnostic of comercial farming of chelonians (Podocnemis sp.) in Amazonas State – 

Brazil. Abstracts of Joint Meeting of Ichthyologist and Herpetologist. Manaus/AM. CD. 

 

ANDRADE, P.C.M.; DUARTE,J.A.M.; COSTA,F.S.; SILVA,A.V. & SILVA,J.R.S. 1999. 

Diagnóstico da criação de quelônios no Estado do Amazonas, Anais do IV Congreso 

Internacional Sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latino America, 

Asunción,Paraguay. p.110. 

 

 

ANDRADE, M. 1988. Pratos, lendas, estórias e supertições de alguns peixes do 

Amazonas. Ed. Governo do Estado, Manaus. 593 p. 

 

 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMIST. Official Methods of Analysis 

of AOAC international. 16th edn., vol. 2, AOAC International, Arlington, 1995. 

 

BEATTY, S. A. Devemos secar nossos peixes? A ciência e a indústria da pesca, Rio Grande, 

1958. 

BELDA, M.C.R.; POURCHET-CAMPO, M.A.A. Ácidos graxos essenciais em nutrição: 

Uma visão atualizada. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 11, n. 1, p.5-35. 1991. 



 33 

BERAQUET, N. J. - Peixe salgado e seco - um processo rápido de salga, Inst. Tecnol. 

Alim., Campinas-São Paulo,(39): 13 – 37,1 Fig.1974. 

BLIGH, E.G.; DYER, W.J. - A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. 

Biochem. Physiol. Vol. 37, 1959. 

 

BOTELHO, A.T. Generalidades sobre pescado seco e salgado, Cons. Peixe, Lisboa, 249:17, 

1968. 

BOTELHO, A. T. & e. NORT - Pescado salgado no Brasil, Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Pesqueiro no Brasil, Rio de Janeiro, 40 pp., 1972. 

BRASIL- Lei n. 5.197/6, de 03 de jan. de 1967 de Proteção à Fauna, Diário Oficial. Brasília, 

21 de janeiro de 1967. 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 142 de 30 de dezembro de 1992. 

Normatiza a criação em cativeiro das espécies de quelônios Podocnemis expansa, 

tartaruga-da-amazônia e Podocnemis unifilis , tracajá, com finalidade comercial, 

partindo de filhotes, nas áreas de distribuição geográfica. Brasília-DF, 1993. 

_____ Portaria nº 070 de 23 de agosto de 1996. Normatiza a comercialização de produtos 

das espécies de quelônios Podocnemis expansa, tartaruga-da-amazônia e Podocnemis 

unifilis, tracajá, provenientes de criadouros comerciais regulamentados pelo IBAMA. 

Brasília-DF, 1996. 

CANTARELLI, V. H. Alometria reprodutiva da tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis 

expansa): bases biológicas para o manejo. Piracicaba: Tese de Doutorado, 118 p. Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queirós. São Paulo, 2006 

CECCHI, H.M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. Ed. Unicamp, 

Campinas – São Paulo,1999.  
 

CONTRERAS-GUZMAN, E.C. Bioquímica de pescado e derivados. FUNEP. Jaboticabal, 

SP. 409p. 1994. 

 

CANTO, S. L. O.; OLIVEIRA, M.D. S. D; RODRIGUES, E.C.P. G.; DUARTE, J. A. M.;  

ANDRADE, P. C. M. 1999. Consumo de produtos da fauna silvestre no estado do Amazonas. 

In: IV Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y 

Latinoamerica. Assuncion - Paraguay. 

 

COUTINHO, J.M.S. Podocnemis expansa, a tartaruga-da-amazônia. Bol. Mus. Paraense. 

Belém, v. 4, p. 733-745, 1868. 



 34 

FERRARINI, S. A. 1980. Quelônios: Animais em Extinção. Manaus-AM. 

 

GASPAR, A.; RANGEL FILHO, F. B. Utilização da carne de tartarugas da Amazônia criadas 

em cativeiro, para consumo humano. Revista Bras. Méd. Vet, Rio de Janeiro, v. 23, n. 5, p. 

207-210, 2001. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz.– Métodos 

químicos e físicos para análise de alimentos. 3. ed., v. 1, São Paulo. 1985. 

 

LIMA, M.G.H.S. A importância das proteínas de origem vegetal e animal no primeiro ano de 

vida da Tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa). Dissertação (Mestrado em Ciência de 

Alimentos) (UFAM & INPA), Manaus/AM. 1998. 

 

MONTEIRO, C. B. L. Técnicas de avaliação sensorial. 2ª ed. Curitiba:UFPR/CEPPA,1984. 

101 p. 

 

OGAWA, M.;  MAIA, E. L. 1999. Manual de pesca: Ciência e Tecnologia do pescado. Vol. 

1. Livraria Varela, São Paulo, 430 p. 

 

PEIXOTO, P.C.V.A. Alguns aspectos da biologia, aproveitamento e comercialização da 

tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa). Belém: FCAP, 1997. 28p. Monografia 

(Especialização em Higiene e Tecnologia do Pescado). Faculdade de Ciências Agrárias do 

Pará. Belém, 1997. 

 

REDFORD, K.H. & ROBINSON, J.G. 1991. Subsistence and commercial uses of wildlife, 7-

23 in: J.G. Robinson & K.H. Redford (eds.) Neotropical wildlife use and conservation. 

Chicago, University of Chicago Press, 1991. 

 

REDFORD, K. H. A Floresta vazia. Bioscience, Washington, v. 42, n.6, p. 412-422, 1992. 

 

REIS, A. P.; DE MARCO JÚNIOR, P. Análise morfométrica de filhotes de tartaruga-da-

Amazônia, Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) em criatórios comerciais. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 23., 2000, Cuiabá. Resumos... Cuiabá: 

Sociedade Brasileira de Zoologia; Universidade Federal de Mato Grosso, 2000. p. 523. 

 

ROCHA, Y.R.; AGUIAR, J.P.L.; MARINHO, H.A.; SHRIMPTON, R. Aspectos nutritivos de 

alguns peixes da Amazônia, ACTA amazônica, v. 12, n. 4, p. 787-794, 1982. 

 

SANCHEZ, J.T.; LAM, R.C. Principios tecnicos de salado y secado del pescado; estudio 

quimico de el sal en el litoral, La Punta, Instituto del Mar del Peru, p. 3 – 37, 1965. 



 35 

 

SANCHEZ, V.S.Pescado. Matéria-prima e processamento. FUNDAÇÃO CARGILL, 

Campinas,1989. 

 

SILVA COUTINHO, J. M. (1868) Sur les tortues de l’Amazone. Bulletin de la Société 

Zoologique d’Aclimatation. 2 Série, Tome V, 1868, Paris. 

 

SILVA, D. J. Análise de alimentos. Métodos químicos e biológicos, Gráfica da UFV, Minas 

Gerais, 158p. 1981. 

 

SMITH, N.J.H. Aquatic turtles of Amazonia: An endangered resource. Biological 

Conservation, v. 16, n. 3, p. 165-176, 1979. 

 

STELLA, R. H. Cálculo do valor calórico dos alimentos. Disponível em: 

<http://www.obaoba.com.br/noticias/revistao/136/comp_04.htm>. 

 

TANIKAWA, E. - Marine products in Japan, Hakodate, Faculty of Fisheries, Hokkaido 

University, 1965, 611 p. 

 

TORRES, E.A.F.S.; CAMPOS, N.C.; DUARTE, M.; GARBELOTTI, M.L.; PHILIPPI, S.T.; 

RODRIGUES, R.S.M. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem 

animal. Ciência e tecnologia de alimentos, Campinas, v. 20, n. 2, p.145 - 150. 2000. 

 

VERISSIMO, J. A Pesca na Amazônia. Belém: Universidade Federal do Pará, 1970. 

 

VERDADE, L.M. Exploração da fauna silvestre no Brasil: jacarés, sistemas e recursos 

humanos. Biota Neotropica, v4 (n2). 2004. http://www.biotaneotropica.org.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biotaneotropica.org.br/


 36 

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição Ago 

2008 

Set Out Nov Dez Jan 

2009 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Revisão bibliográfica R 
R R R R R R R R R R R 

02  Preparação do material para 
as análises 

R R R 
         

03 
Coleta das amostras   R R R  

      

04 
Processamento tecnológico     R R R R R  

  

05 
Análises físico-químicas     R R R R R R 

  

06 
Análise sensorial       R R R  

  

07 
Análise estatística         R R 

  

08 Elaboração do Resumo e 
Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

          R  

09 Preparação da 
Apresentação Final para o 
Congresso (atividade 
obrigatória) 

           R 

R= Realizado  P= Previsto 


