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RESUMO 

 
A tartaruga-da-amazônia, Podocnemis expansa, desperta grande interesse devido à 

importância que lhe é conferida, especialmente pela qualidade de seus produtos entre 

os quais a carne e os ovos que apresentam alto valor comercial. Como a quelonicultura 

no Brasil é uma atividade em desenvolvimento, a quantidade de animais abatidos tem 

aumentado constantemente, sendo produzido um grande volume de subprodutos de 

abate que, quando não aproveitados, podem ocasionar sérios problemas de poluição 

ambiental. Este estudo foi realizado objetivando avaliar quantitativamente a composição 

centesimal e valor calórico total dos cascos de Podocnemis expansa criados em 

cativeiros comerciais do Estado do Amazonas. Foram submetidos a analise 28 cascos 

de tartarugas em idade de abate, mantidas em criatório legalizado. Os teores médios 

obtidos na composição química do casco foram: umidade 26,52+0,84%; proteínas 

18,20+0,25%; lipídios 8,72+0,19%; cinzas 37,90+0,93%. O valor calórico foi de 

112,42kcal/100g. O rendimento médio do casco (conjunto plastrão + carapaça) foi de 

37,43%, valor bem significativo em relação ao peso total do animal. O casco de P. 

expansa é rico nutricionalmente, podendo também ser utilizado na elaboração de uma 

série de produtos alimentícios, principalmente ração animal. Sugere-se a continuidade 

da pesquisa, avaliando-se a biodisponibilidade dos nutrientes na farinha do casco, bem 

como sua utilização como base para suplemento nutricional. 

 

Palavras-chave: Quelônio da Amazônia, valor calórico, farinha do casco 
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1. INTRODUÇÃO 

Ecossistemas amazônicos possuem uma grande biodiversidade , abrigando um 

expressivo número de espécies animais e vegetais. Entre as espécies desses 

ecossistemas faz parte a Tartaruga-da-Amazônia, Podocnemis expansa, 

(SCHWEIGGER, 1812) espécie que desperta grande interesse devido à importância 

que lhe é conferida, especialmente pela qualidade de seus produtos entre os quais a 

carne e os ovos que apresentam alto valor comercial (JESUS e SOYAN,2001). 

Mendes (1998) afirmou que dos vários membros da ordem dos quelônios, a 

tartaruga foi a que já apresentou um real papel econômico para o vale amazônico. 

Gilmore (1986) considerou que “nenhuma outra atividade etnozoológica nas bacias 

Amazonas e Orinoco é mais importante que a colheita da tartaruga fluvial de desova 

coletiva”.  

   A espécie Podocnemis expansa, é o quelônio de água doce amazônico de 

maior tamanho podendo chegar a medir 75 a 107 cm de comprimento, sendo em média 

91 ± 22,627 cm (Lima, 1967; Molina & Rocha, 1996) por 50 a 75 cm de largura, com 

média de 62,5 ± 17,677 cm 15(Lima,1967) pesando cerca de 60 kg de peso vivo 

(Smith,1979). 

Devido a seu grande tamanho, elevado número de ovos, carne de boa qualidade 

e populações com altas densidades foi sobre-caçada chegando a extinção biológica em 

algumas partes da Amazônia (FACHÍN-TERÁN, A. 2001), sua carapaça é utilizada 

como matéria-prima na confecção de utensílios como pentes, chaveiros e enfeites. A 

gordura e o óleo são empregados na manipulação de remédios e cosméticos. 

No século passado esta espécie era abundante em muitas áreas da Amazônia, 

sendo a parte média do rio Solimões uma destas áreas. Devido a seu grande tamanho, 

elevado número de ovos, carne de boa qualidade e populações com altas densidades, 

foi sobre caçada e atualmente encontra-se à beira da extinção biológica nesta parte da 

Amazônia (FACHÍN-TERÁN, 2001).  

Devido sua caça em demasia Criando-se assim um programa de proteção 

dessas espécies que é realizado pelo Centro Nacional dos Quelônios da Amazônia – 

Cenaqua/Ibama. A legislação, Portaria nº 142 de 30/12/92, regulamenta a exploração 
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comercial de tartarugas (P. expansa) e tracajás (P. unittilis), determinando que 10% do 

número de filhotes produzidos nas áreas de ocorrência natural podem ser colocados à 

disposição para a criação em cativeiro (BRASIL, 1992). 

A criação comercial mais que uma nova atividade, integra um conjunto de 

alternativas e pode contribuir para diminuir a pressão sobre os animais no ambiente 

natural, como também oferecer alternativas econômicas para utilização sustentada e 

racional dos recursos da fauna (LUZ et al.,2005). 

Com o avanço na criação ocorreu um incremento no número de criadouros e fez 

com que essa espécie passasse a figurar no cenário econômico da Região Norte, 

superando o número de criadouros de outras espécies silvestres (CANTARELLI, 1999).  

Na P. expansa, a carapaça é composta por 37 escudos (2 cervicais seguidos de 

5 escudos vertebrais, onde há 2 séries de 4 pleurais, no total de 8; sendo pelo lado de 

fora dos pleurais e estendendo-se pelos dois lados a partir dos cervicais há 22 escudos 

marginais). Os escudos do plastrão são divididos em pares por uma linha longitudinal. 

Anteriormente há um escudo gular intercalado por 2 intergulares. Seguem-se pares 

unitários de humerais, peitorais, abdominais, femurais e anais, respectivamente, 

totalizando 13 escudos onde pode haver variações em forma e número. Os ossos do 

casco são cobertos por escudos córneos. A divisão entre escudos adjacentes 

denomina-se costura que poderia ser uma espécie de sulco (ALHO, CARVALHO e 

PÁDUA, 1979; MOLINA,1991). 

Como a quelonicultura no Brasil é uma atividade em desenvolvimento, a 

quantidade de animais abatidos tem aumentado constantemente, sendo produzido um 

grande volume de subprodutos de abate que, quando não aproveitados, podem 

ocasionar sérios problemas de poluição ambiental.  

A principal dificuldade enfrentada pela quelonicultura é a questão alimentar. 

Pouco se conhece sobre as reais exigências nutricionais da tartaruga. Estudos têm 

indicado que 90% da alimentação da tartaruga, em condições naturais, é composta de 

vegetais. O item alimentar mais utilizado na criação de tartaruga tem-se constituído de 

ração para peixes, com níveis protéicos variando de 28% a 30% de proteína bruta e é 

considerado o melhor alimento disponível no mercado (RAN, 2001).  
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Duarte et al, 1998, ao fazer um diagnóstico da queloniocultura no Estado do 

Amazonas, verificaram que tartarugas alimentadas com ração para peixes, superaram 

em  crescimento àquelas alimentadas com produtos de origem animal e vegetal, tendo 

com este último produto o pior desenvolvimento dos animais. Há com freqüência 

escassez de ingredientes alternativos como milho e farelo de soja. Na última década 

houve um significativo aumento de produção de rações (147%) , partindo de 15 milhões 

de toneladas em 1990 para uma estimativa de 37 milhões de toneladas em 2001 de 

acordo com dados de Perfil (2000 e 2001). Por isso, a indústria de rações depara-se 

com a necessidade de grandes volumes de ingredientes. Mesmo não havendo falta de 

farelo de soja, deve-se lembrar que seu preço é regulado no mercado internacional, 

que, se alto, chama por ingredientes alternativos. De toda a sorte a formulação é 

dependente da qualidade, bem como dos preços dos ingredientes e por isso a 

competição entre as empresas  comprime a margem de lucro e põe mais pressão para 

redução dos custos de produção das rações. . As boas fontes protéicas têm em geral 

alto custo e os ingredientes alternativos podem ser usados, mas na dependência do 

conhecimento de sua qualidade, preço e o resultado que pode gerar no desempenho 

dos animais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

Avaliar a composição nutricional do casco (conjunto plastrão e carapaça) de 

Podocnemis expansa criados em cativeiros comerciais do Estado do Amazonas e 

provenientes de habitat natural 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar o rendimento do casco de P. expansa; 

 Determinar a composição centesimal do casco; 

 Comparar a qualidade nutricional entre os animais de diferentes procedências. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Características da Tartaruga-da-Amazônia 
 
 

A Tartaruga-da-Amazônia apresenta a seguinte classificação taxonômica: Filo: 

Cordados; Sub-filo: Vertebrados; Super-Classe: Tetrápodos; Sub-Classe: Anapsida; 

Classe: Reptilia (dos Répteis); Ordem: Chelonia ou Testudinata; Sub-Ordem 1: 

Pleurodiros; Família: Pelomedusidae; Gênero: Podocnemis; Espécie: Podocnemis 

expansa (SECRETARIA PRO TEMPORE, 1997; LUZ; REIS, 1998). 

Nesta família, temos as espécies P. expansa, P. unifilis, P. eritrocephala, P. 

sextuberculata, Peltocephalus dumerilianus, Pelomedusas sp. e Pelusias sp. 

Conhecidas popularmente por Tartaruga-da-Amazônia, tartaruga-do-Amazonas e 

tartaruga-grande-do- Amazonas; tracajá; irapuca; pitiú ou iaçá; cabeçuda e tartarugas 

africanas, respectivamente. A P. expansa (Tartaruga-da-Amazônia) é também 

conhecida como tortuga de río, é chamada de arrau na Venezuela; charapa no 

Equador, Colômbia e Peru; chapanera e samurita nos Lianos Orientais da Colômbia; 

tartaruga na Bolívia e no Brasil e em inglês South American river turtle (SECRETARIA 

PRO TEMPORE, 1997; LUZ; REIS, 1998). Os ribeirinhos da Amazônia chamam, em 

linguagem coloquial, a tartaruga fêmea de iurara-assu e o macho de capitari (PEREIRA, 

1958). 

 

3.2  Hábito alimentar da Tartaruga-da-Amazônia 

 

Pouco se conhece sobre as reais exigências nutricionais da tartaruga. Estudos 

têm indicado que 90% da alimentação da tartaruga, em condições naturais, é composta 

de vegetais (TÉRAN et al., 1995). O item alimentar mais utilizado na criação de 

tartaruga em cativeiro é a ração para peixes, com níveis protéicos variando de 28% a 

30% de proteína bruta, sendo considerado o melhor alimento disponível no mercado 

(IBAMA, 2001). 

Estudos feitos por Téran et al. (1995) no Rio Guaporé – Rondônia, 

demonstraram que a principal fonte de alimento nesta área são matérias vegetais, 
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incluindo-se sementes pertencentes às famílias Anonaceae, Leguminosae, Sapotaceae 

e Rubiaceae e frutas. Em geral, a tartaruga e o tracajá têm uma dieta herbívora na 

natureza, mas em condições de cativeiro consomem carne e peixe (MOLINA; ROCHA, 

1996). 

Duarte (1998) ao fazer um diagnóstico da queloniocultura no estado do 

Amazonas, verificou que tartarugas alimentadas com ração para peixes superaram em 

crescimento as alimentadas com produtos de origem animal e vegetal. Portanto, a 

questão alimentar é de elevada importância para o desenvolvimento da queloniocultura, 

já que um aumento no ganho de peso e uma redução no tempo de abate são 

fundamentais para aumentar a produtividade, reduzir custos, aumentar a 

competitividade e, conseqüentemente, os lucros dos produtores, que poderão competir 

com os preços da tartaruga encontrada no mercado marginal (MELO et al., 2004). 

 

3.3 A Tartaruga-da-Amazônia como fonte de alimento 

 

Segundo Brasil (1997) no artigo 438, os quelônios são denominados 

genericamente como “PESCADO”, assim como os peixes, crustáceos, moluscos, 

anfíbios, mamíferos de água doce ou salgada e quelônios de água salgada, usados na 

alimentação humana. 

O hábito de consumir carne de tartaruga teve início com a população indígena, 

que capturava os animais vivos na época da postura, quando estavam nas praias e os 

mantinham 4 vivos por longo período (PÁDUA et al., 1983). Também eram capturados 

nos rios, utilizando-se anzóis com frutas como iscas, arpões e espingardas, em 

pântanos inundados e em florestas ribeirinhas. Dentre as espécies mais apreciadas, 

destaca-se a Tartaruga-da-Amazônia, devido às excelentes características sensoriais 

de suas partes comestíveis, o que levou a espécie ao risco de extinção (MELO et al., 

2004). 

A população ribeirinha, que sobrevive da caça e da pesca, consome a carne de 

tartaruga com grande freqüência, sendo esta uma fonte protéica disponível às 

comunidades. Nas principais capitais das regiões Norte e Centro Oeste, a carne da 

Tartaruga-da-Amazônia apresenta elevada aceitação pelos consumidores, atingindo 
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alto valor comercial (BRITO; FERREIRA, 1978). São elaboradas várias preparações 

culinárias regionais, como “filé” assado, “picadinho”, “sarapatel”, preparado com 

sangue, tripas, fígado, coração, patas traseiras e dianteiras e outras partes do quelônio 

e o “pachicá”, preparado com o fígado (PEREIRA, 1958; VIANNA, 1991). 

Os turistas que visitam a região amazônica consideram os pratos preparados 

com a carne deste quelônio uma iguaria. Estes são considerados pratos finos da 

“delicatessen” local, atingindo elevado valor comercial, acessível somente às altas 

classes sociais (PÁDUA et al., 1983). 

A tartarugada da Amazônia também é um prato típico regional, consumido em 

datas festivas pelas populações da região amazônica de classe social superior. O 

guisado de tartaruga, servido com o sarapatel, é um prato muito apreciado. Nele, utiliza-

se as patas, couro, ossos e condimentos. Na farofa de tartaruga, utiliza-se pedaços de 

coração, fígado, carne, tripas, gordura e o casco, onde é preparada e servida e no 

miudinho, carne de lombo e gordura da tartaruga. Os ovos são utilizados no preparo do 

Mujangê ou Arabu, onde os ovos são consumidos crus, sem a casca e a clara, batidos 

com sal ou açúcar e farinha ou consumidos cozidos, inteiros, em água e sal 

(ANDRADE, 1988). Existem cerca de dezoito preparações culinárias diferentes 

utilizando a Tartaruga-da-Amazônia (BRITO; FERREIRA, 1978). 

Wetterberg et al. (1976) constataram que a Tartaruga-da-Amazônia é a espécie 

silvestre preferida como alimento em restaurantes da cidade de Manaus-AM, enquanto 

a Paca, o Veado, a Anta e o Porco do Mato ocuparam os lugares seguintes. Também 

foi considerada a de mais fácil preparo, juntamente com a Paca e a de maior interesse 

para inclusão no cardápio (WETTERBERG et al., 1976). O trabalho foi estendido a 

outras cidades, como Belém (PA), Boa Vista (RR), Caracaraí (RR), Porto Velho (RO), 

Macapá (AP), Rio Branco (AC) e Santarém (PA), em 1977. A Tartaruga-da-Amazônia 

ficou em quarto lugar na preferência pública nas localidades citadas anteriormente, 

estando após a Paca (Cuniculus paca), o Veado 

(Mazama sp/ Odocoileus sp) e o Porco do Mato (Tayassu tajacu e T. pecari), 

respectivamente (BRITO; FERREIRA, 1978). Em um estudo mais recente, Canto et al. 

(1999) constataram  que a Tartaruga-da-Amazônia foi o animal exótico mais citado para 

consumo nos restaurantes de Manaus (80%). 
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Segundo cotação nas sete cidades, o peso médio desejado para a tartaruga era 

de 34,0 kg, entretanto, em Manaus, o peso médio ideal era de 28,82 kg. O valor médio 

de venda comparado com o valor médio de compra pelos restaurantes sofreu um 

acréscimo de mais de 12 vezes, demonstrando os altos lucros obtidos pelos 

restaurantes (BRITO; FERREIRA, 1978). 

Segundo levantamento da comercialização ilegal de produtos de animais 

silvestres destinados à alimentação no Amazonas, os quelônios são os animais mais 

apreendidos, sendo que na área urbana de Manaus, as apreensões incidem em áreas 

de populações de baixa renda advindas do interior, onde a venda da tartaruga e do 

tracajá sob encomenda está em 22% do total de animais comercializados (CANTO et 

al., 1999). Esta preferência alimentar dos povos desta região comprova o perigo sofrido 

pela espécie e a dificuldade de proibição da sua pesca e modificação dos hábitos 

alimentares, demonstrando a importância dos criatórios devidamente legalizados, 

suprindo a demanda da sua carne para restaurantes e consumidores. 

Existe também uma série de lendas e crendices envolvendo a pesca e o 

consumo de tartarugas pelos povos da Amazônia, o que contribui ainda mais com a sua 

exploração. Remédios caseiros também são produzidos pelos pescadores, através da 

extração da sua banha, com o objetivo de curar reumatismo, inchaço e como fortificante 

para crianças que custam a andar, além de cosméticos para pele seca, espinhas, 

manchas e rugas (ANDRADE, 1988). 

O grande problema da extração de tartarugas do meio ambiente, é que na 

maioria das vezes, quando são sacrificadas, as mesmas encontram-se ovadas, pois 

sua captura ocorre momentos antes da desova, quando ainda estão cavando seus 

ninhos nas praias (ANDRADE, 1988). 

 

3.4 A preservação da Tartaruga-da-Amazônia 

 

No Brasil, a criação de quelônios surgiu para reduzir a captura ilegal das 

espécies e fornecer produtos e subprodutos aos consumidores (ALFINITO, 1980; LUZ 

et al., 1997). Na Amazônia, a queloniocultura iniciou-se como ação para contrapor a 

exploração, com finalidade de domesticar e obter excedentes que permitissem o 
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repovoamento nas áreas onde as espécies estavam diminuindo ou desaparecendo 

(FACHIN-TERAN, 1999). 

Atualmente, o Brasil possui programas de preservação da espécie através do 

RAN, um centro de pesquisa e de conservação da fauna, que possui os objetivos de 

coordenar, promover e realizar, em âmbito nacional, as ações de conservação e manejo 

de répteis e anfíbios da fauna brasileira, tendo como prioridade as espécies brasileiras 

ameaçadas de extinção e as de interesse comercial (RAN, 2005). 

A Portaria no 142 (BRASIL, 1992) regulamenta a criação em cativeiro da 

Tartarugada- Amazônia (P. expansa) e tracajás (P. unifilis), determinando que 10% do 

número de filhotes produzidos nas áreas de ocorrência natural podem ser 

disponibilizados para a criação em cativeiro e que nestes locais seja mantido um lote de 

reprodutores com no mínimo 10% do número de animais recebidos, garantindo a 

sustentabilidade do criatório e da espécie. Os animais só poderão ser comercializados 

com peso vivo médio a partir de 1,5 kg (BRASIL, 1996). A comercialização deve seguir 

as normas da Vigilância Sanitária Estadual e do Ministério da Agricultura. Em relação 

ao comércio internacional, somente poderão ser comercializados animais abatidos, com 

licença de exportação fornecida pelo IBAMA, evitando-se o contrabando de animais da 

fauna brasileira. Os estabelecimentos revendedores (supermercados, restaurantes, 

abatedouros, etc.) deverão ser registrados no IBAMA conforme Portaria no 070 

(BRASIL, 1996). 

A preservação da espécie deve conter programas de esclarecimento à 

população ribeirinha, mostrando a importância e os benefícios futuros que eles terão ao 

adotarem práticas de proteção à espécie, considerando-se a necessidade protéica 

elevada e o hábito de consumo da carne de tartaruga bastante arraigado nessas 

comunidades (VIANNA, 1991). 

Segundo Ferreira (2002), existem no Brasil 96 criadouros comerciais registrados 

no IBAMA, em todos os sete Estados da região Norte. O maior número está no estado 

do Amazonas, com 52 estabelecimentos, e o menor em Tocantins, com apenas um. 

Entretanto, o maior criatório localiza-se no Pará, contando com 60 mil animais e nos 

próximos três anos irá implantar mais 40 mil. 
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A criação comercial de tartaruga é uma alternativa para a preservação da 

espécie e recuperação do estoque natural, considerando-se a dificuldade de 

modificação de hábitos 6 alimentares regionais (MELO et al., 2004). 

No entanto, apesar das estratégias de manejo que vem sendo desenvolvidas 

desde 1986, o processo de criação animal em sistema artificial foi implantado com 

práticas impróprias devido à falta de conhecimentos adequados da biologia das 

espécies. Por outro lado, não foram estabelecidas políticas de manejo sustentável que 

apresentassem o objetivo primordial de eliminar ou reduzir o impacto negativo das 

ameaças ao ambiente. Para contextualizar a criação de quelônios em criadouros 

licenciados, futuramente será necessário estabelecer um planejamento ambiental 

anterior à implantação, priorizando pesquisas, levantando estratégias zootécnicas, 

considerando fatores jurídicos e ambientais e proporcionando treinamento aos 

funcionários, com objetivo de evitar a ocorrência de interferências negativas no 

ambiente (LIMA et al., 2004) 

 

3.5  O casco 

 

O casco é formado pela fusão das costelas, externo e vértebras. O mesmo é 

recoberto por uma camada de placas córneas e sua parte dorsal e convexa é 

denominada carapaça, sendo achatada, mais larga na região posterior, com coloração 

marrom, cinza ou verde oliva, e a inferior, ventral e plana, denomina-se plastrão, sendo 

ligadas por suportes estruturais denominados pontes, localizadas entre os membros 

anteriores e posteriores de cada lado do corpo (LUZ; REIS, 1998). A força e a rigidez 

do casco são resultados de uma estrutura óssea interna formada pela fusão de placas, 

as quais são cobertas por escudos calosos feitos de queratina. Sua função para os 

animais é de defesa e proteção dos órgãos internos e 12 acomodação da cabeça, 

pescoço, membros e cauda debaixo de suas bordas, já que seu corpo apresenta-se 

encaixado no mesmo (ZANGERL, 1969; MOLINA; ROCHA, 1996; LUZ; REIS, 1998). 

Além disso, o casco também serve como local de inserção para o músculo e tecido 

conjuntivo (JACKSON, 2000). 
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O casco, em contraste com os ossos dos membros, não apresenta função de 

reserva de minerais em períodos de requisição de aumento na absorção de cálcio, 

como ocorre no ciclo de produção de ovos (SUZUKI, 1963), embora Zangerl (1969) e 

Jackson (2000) classifique-o como uma estrutura dinâmica, irrigada com sangue, 

permitindo trocas sangüíneas entre ele e o corpo do animal, um tecido vivo capaz de 

crescer e se remodelar, servindo como reserva de minerais para o corpo. 

A sub-espécie de água doce Chrysemys picta bellii ou tartaruga pintada 

ocidental, habitante das regiões norte e central dos Estados Unidos e sul do Canadá, 

possui a capacidade de armazenamento de grandes concentrações de lactato e 

carbonatos de cálcio e magnésio no casco (JACKSON, 1997). Estima-se níveis de 43% 

e 44% do lactato corporal total residindo no casco, às temperaturas de 10ºC e 3ºC, 

respectivamente. Este potencial desenvolveu-se como medida adaptativa para suportar 

condições climáticas adversas, como hibernação durante meses em rios e lagos 

congelados, vivendo em apnéia e em hipóxia e anóxia prolongadas, apesar das 

tartarugas, como todos os vertebrados, serem animais aeróbios (JACKSON, 1997, 

2000). Este tipo de potencial adaptativo não é descrito na espécie Podocnemis 

expansa, já que esta habita em rios de regiões de clima tropical. 

O casco, portanto, desempenha função no equilíbrio ácido-básico, como fonte 

suplementar para o fluido extracelular (JACKSON, 1997). O autor sugere a 

possibilidade de que espécies de tartaruga que apresentem casco com reduzida 

calcificação sejam menos tolerantes à anóxia. 

Em termos do potencial evolutivo, o casco da tartaruga parece ter sido uma 

estratégia adaptativa da ordem, imposta por severas limitações ambientais. 

Ecologicamente, o tipo específico de armadura da tartaruga parece ter sido uma das 

mais vantajosas aquisições e pode ter sido um fator chave para a longevidade da 

ordem. Ao lado do ótimo benefício da proteção ao indivíduo, o casco, muitas vezes 

superior em volume comparado com a cabeça e as patas, pode ter permitido a 

estocagem de grandes quantidades de alimento, água, ar, gordura e outros produtos 

durante extensos períodos de privação em tempos de adversidade (ZANGERL, 1969). 
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A carapaça, composta por substância calcária, não teve sua formação originária 

somente de frutas e plantas aquáticas, mas provavelmente de elementos que compõem 

os organismos de peixes, crustáceos, entre outros (PEREIRA, 1958). 

Na Tartaruga-da-Amazônia, o casco é composto por 37 escudos (2 cervicais 

seguidos de 5 escudos vertebrais, onde há 2 séries de 4 pleurais, totalizando 8 escudos 

pleurais e 22 escudos marginais). Os escudos do plastrão são divididos em pares por 

uma linha longitudinal. Anteriormente há 1 escudo gular intercalado por 2 intergulares. 

Seguem-se 1 par de humerais, peitorais, abdominais, femurais e anais, 

respectivamente, totalizando 13 escudos onde pode haver variação em forma e 

número. Os ossos do casco são cobertos por escudos córneos. A divisão entre escudos 

adjacentes denomina-se costura, mas trata-se de uma espécie de sulco (ALHO et al., 

1979; MOLINA; ROCHA, 1996). 

As espécies podem ser identificadas por características externas da carapaça. 

Seu comprimento pode ser medido em linha reta, no ponto de maior amplitude entre a 

borda anterior e posterior da carapaça e a altura pode ser medida transversalmente no 

ponto de maior amplitude entre as placas marginais (ANDRADE, 2004). 

Em muitos tipos de tartaruga, há notável diferenciação sexual através do formato 

e tamanho do casco. Em espécies com cascos altamente abobados, o lobo posterior do 

plastrão é muitas vezes marcadamente côncavo no macho, uma característica 

significante durante a cópula (ZANGERL, 1969). 

Cortes finos de ossos do casco de indivíduos adultos revelam incrivelmente 

pequenas evidências de reconstrução interna do osso (linhas cruzadas de deposição 

óssea) que devem ter surgido durante o crescimento do indivíduo (ZANGERL, 1969). 

O casco de tartaruga é muito utilizado na fabricação de uma infinidade de 

objetos, tais como pentes, broches artísticos, fivelas, enfeites para cintos, cinturões, 

caixinhas de jóias, facas para cortar papel, depósito de farinha, depósito para colocar 

jornais e revistas para decoração de ambientes residenciais e comerciais, bolsas, 

piteiras, pequenos objetos de uso pessoal, entre outros. As crianças também utilizam o 

casco de tartaruga como tobogan e deslizador em rampas de serragem nos depósitos 

das serrarias e beira dos rios amazônicos (ANDRADE, 1988). 
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Segundo Pereira (1958), os cascos eram utilizados como bacias para lavar 

roupas, como vasos para cultivo de plantas e o plastrão como tambor. Segundo o 

mesmo autor, somente uma espécie de tartaruga marinha, comum às águas brasileiras, 

não citada pelo mesmo, fornece ao homem casco utilizável na indústria de pentes, 

piteiras, cigarreiras, anéis, pulseiras e cofres para jóias. 

Segundo Andrade (2005), os japoneses utilizam o casco da Tartaruga-da-

Amazônia na fabricação de determinados tipos de medicamentos com princípios 

farmacológicos desconhecidos, exportando esta matéria-prima para processá-la no 

Japão (informação verbal). 

Até a presente data não foram encontrados registros da utilização do casco de 

tartaruga como fonte alimentar para humanos. 

 

3.6  Importância do conhecimento da composição química de alimentos 

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 físicas e 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 



 22 

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

confiáveis e adequadas à realidade nacional. Marchini et al (1993) ressaltaram que 

dados sobre a composição química de alimentos são importantes, entre outros motivos, 

à saúde pública, para: 

a) realização de balanço alimentar com o objetivo de avaliar a ingestão alimentar 

em programas de merenda escolar; 

b) avaliação indireta do estado nutricional de grupos populacionais ou do seu 

nível de risco; 

c) planejamento de programas que visam fornecer ou suplementar a dieta de 

grupos específicos, como idosos, pré-escolares, diabéticos, obesos, entre outros; 

d) utilização por indústrias de alimentos, para o melhoramento do potencial 

nutritivo de seus produtos; 

e) educação alimentar, que vise um fornecimento de todos os elementos 

essenciais ao organismo através de diferentes fontes alimentares; 

f) terapêutica nutricional para pessoas que apresentam carência em 

determinados compostos, ou ainda, que não sintetizem alguns compostos. 

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 consumo de nutrientes, podendo acarretar danos à saúde humana, 

fazendo com que seja necessário proceder à análise de alimentos locais. Um dos 

parâmetros mais importantes na composição centesimal é a extração de lipídios, pois 

uma alimentação equilibrada exige o conhecimento da composição bromatológica de 

um alimento.  

3.7 Rendimento cárneo e valor nutricional de quelônios 

Alguns estudos realizados com a carne de quelônios mostraram rendimentos 

cárneo de 54%, considerando o peso das vísceras, e sobre valor nutricional os estudos 

mostraram que a carne  apresenta baixo valor calórico, devido baixo teor de gordura 
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encontrado, no entanto o efetivo enquadramento desses animais como fonte protéica 

disponível comercialmente só será realidade á media que houver maior conhecimento 

científico, relacionado à sua biologia. Segundo Luz et al. (2003)  pouco se conhece 

sobre o rendimento de carcaça e valores nutricionais, o que sugere a necessidade de 

se conduzirem pesquisas que possam colaborar e/ou produzir novas informações 

visando contribuir para a criação da tartaruga em cativeiro. 
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         Figura 1. Representação da medida biométrica do comprimento retilíneo do casco de P. expansa. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Material 

Os exemplares de P. expansa de cativeiro foram cedidos por criatórios 

legalizados pelo IBAMA-AM e os provenientes do habitat natural foram cedidos pelo 

IBAMA, animais oriundos de apreensões. Utilizou-se também animais provenientes de 

restaurantes que trabalham com carne desse tipo de animal de cativeiro. Deve-se 

ressaltar que todos os animais de criatórios regulamentados estavam lacrados pelo 

IBAMA e foram comercializados com o lacre, o que garante que o animal é oriundo de 

criadouro devidamente registrado e autorizado para o comércio, coibindo assim 

produtos provenientes da pesca predatória. 

Os procedimentos para realização das medidas biométricas foi realizado medido 

o comprimento retilíneo da carapaça em centímetros, com o auxílio de paquímetro de 

metal, com capacidade de 200 mm, além de paquímetro de madeira com capacidade 

de 50 cm e precisão de 1 cm. As medidas foram tomadas entre a extremidade anterior 

do contato dos primeiros escudos marginais até o ponto mais posterior da sutura dos 

escudos supracaudais (Figura 1). O peso foi obtido utilizando-se balança eletrônica com 

capacidade de 3 kg e precisão de 1g. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982003000100001#figura1#figura1


 25 

 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Abate das amostras 

O abate dos exemplares ocorrerá no Laboratório de Tecnologia do Pescado da 

UFAM, aonde também serão realizadas as análises físico-químicas do casco. 

Após insensibilização com gelo os animais tiveram seus cascos perfurados com 

auxílio de uma broca e pendurados em ganchos de cabeça para baixo. A sangria foi 

realizada com o auxílio de uma faca, pela decapitação do animal na base do crânio.  

 Espécie Carapaça (cm) Plastrão (cm) Altura 
(cm) 

Peso 
(kg) 

Sexo Idade 
(Anos) 

  Comp. Larg. Comp. Larg.     

1 P. expansa 44 32 38 14 11 6,5 F 7 
2 P. expansa 34 26 29 11 8 4 M 7 
3 P. expansa 38 30 30 13 10 5 M 7 
4 P. expansa 43 28 32 14 11 6 F 6 
5 P. expansa 37 26 31 14 11 6 F 6 
6 P. expansa 38 25 31 15 10 4,9 Indeter. Indeter. 
7 P. expansa 33 24 27 12 10 4,1 Indeter Indeter 
8 P. expansa 34 26 28 13 9 3,83 Indeter Indeter 
9 P. expansa 33 26 27 13 10 3,93 Indeter. Indeter. 

10 P. expansa 34 23 24 12 9 3,01 Indeter Indeter 
11 P. expansa 33 24 28 13 9 3,9 Indeter Indeter 
12 P. expansa 29 22 24 11 8 2,6 Indeter. Indeter. 
13 P. expansa 33 23 26 13 11 3,4 Indeter Indeter 
14 P. expansa 29 24 26 11 10 3,7 Indeter Indeter 
15 P. expansa 31 28 32 13 11 6 Indeter. Indeter. 
16 P. expansa 34 24 29 14 11 5 Indeter Indeter 
17 P. expansa 31 23 25 11 9 3,3 Indeter Indeter 
18 P. expansa 32 24 27 11 9 3,4 Indeter. Indeter. 
19 P. expansa 29 22 23 11 8 2,9 Indeter Indeter 
20 P. expansa 29 22 24 12 8 2,96 Indeter Indeter 
21 P. expansa 34 25 29 13 11 4 Indeter. Indeter. 
22 P. expansa 34 26 28 11 10 5 Indeter Indeter 
23 P. expansa 39 27 33 16 10 5,6 Indeter Indeter 
24 P. expansa 37 26 30 15 10 4,8 Indeter. Indeter. 
25 P. expansa 33 25 27 13 10 3,9 Indeter Indeter 
26 P. expansa 37 27 31 14 10 5,2 Indeter Indeter 
27 P. expansa 42 31 36 19 13 7,5 Indeter Indeter 
28 P. expansa 37 27 30 16 14 5,14 Indeter Indeter 

         Tabela 1. Biometria do casco dos os exemplares de P. expansa, oriundos de Abates e de 
Restaurantes. 
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Os animais foram deixados nessa posição por um período de 5 minutos para a 

retirada do sangue. Procedeu-se em seguida à retirada do plastrão, que foi feita por 

meio de um corte na região da ponte (entre carapaça e plastrão), com uma faca, 

auxiliada por uma marretinha.  

Os ossos da pelve foram cortados com o auxílio de um formão e uma marretinha. 

Tem-se cuidado para não aprofundar a faca, evitando-se o corte nas vísceras. Após a 

retirada do plastrão, os animais foram novamente dependurados em trilhos para facilitar 

a retirada das vísceras. Procedeu-se então à abertura da musculatura peitoral e 

abdominal, com o auxílio de uma faca, fez-se a oclusão da cloaca e do esôfago, 

tracionando-se o conjunto de vísceras para baixo retirando-as. As carcaças foram 

lavadas e deixadas por alguns minutos para escorrer. Foram pesadas separadamente 

carapaça e plastrão. Os cascos dos animais abatidos foram limpos, em seguida 

acondicionados em um freezer vertical à temperatura média de -18ºC. 

Os cascos foram secos em estufa de ar circulante e triturados em moinho de 

facas e martelos até obtenção de uma farinha que foi passada em peneiras de 2 mm 

para homogeneização da amostra. Em seguida, o material foi armazenado em frascos 

escuros, devidamente identificados e mantidos sob temperatura ambiente para 

realização das análises subseqüentes. 

 

4.2.2 Análises Físico-Químicas 

A analise de composição centesimal foi realizada primeiramente na carapaça e em 

seguida no plastrão, seguindo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e 

AOAC (1990): 

 Proteína –Realizada pelo método micro-KJEDHAL, usando fator de conversão de 

6,25; 

 Umidade – Determinada pelo método gravimétrico, através de perda de massa do 

material aquecido à 105ºC em estufa, até peso constante; 

 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) – Determinada sobre 2 g da amostra por incineração 
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em mufla à 550º C.  

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

totais conforme Bligh e Dyer (1959); 

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

proteína, subtraindo-se o somatório de 100. 

 

4.2.3 Valor calórico total 

 

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

(SILVA, 1981): 

 

 

 

 

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

FB = Fibra Bruta               ENN = Extrato não Nitrogenado 

 

4.2.4 Analises Estatística 

Os resultados de composição centesimal foram submetidos à análise de 

Variância (5%) e Teste de Tukey.  

 

VCT = (PB x 4) + (EE x 9) + [(ENN + FB) x 4] =  kcal EB/100 gramas 

Onde: 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Composição química dos cascos 

Os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas de 28 cascos oriundos 

de cativeiros comerciais e de vida livre estão apresentados na Tabela 2. 

 TIPO DE CASCO 
Componente 
(%) 

Pré-secos em forno (cativeiro) Frescos (vida livre) 

Cinza 45,94+0,1 (a) 30,81+0,93 (b) 

Proteína 30,69+0,8 (a) 23,92+0,25 (b) 

Lipídios 9,62+0,18 (a) 7,87+0,19 (b) 

Umidade 13,65+0,4 (a) 39,39+0,84 (b) 

VCT  
(Kcal EB/100g) 

209,34  (a) 150,51 (b) 

 

        Tabela 2. Valores de composição química (%) e calórica dos cascos de tartaruga-da-amazônia, 

oriundas de cativeiros e de restaurantes. Letras diferentes indicam diferença significativa (α=5%) entre as 

medidas  

 

O casco é um subproduto do abate da tartaruga-da-amazônia. A diferença nos 

resultados da análise de umidade (13,65%) para cascos pré-secos em forno e de 

(39,39) para cascos frescos, foi devido à pré-secagem recebida no fogo durante o 

processo de cozimento para preparo da carne para consumo, realizado nos 

restaurantes. Entretanto, o teor de umidade no casco fresco pode ser considerado 

bastante alto, uma vez que Jackson (1997), estudando o casco fresco da tartaruga de 

água doce Chrysemys picta bellii, com cortes em estufa a 80ºC até obtenção de peso 

constante, obteve 32% de umidade. Em outro estudo, o mesmo autor em 2000 registrou 

para a tartaruga Chrysemys picta bellii mantida experimentalmente em temperatura de 

3ºC, 27,8% (±0,6) de umidade no casco, valor inferior ao obtido pelo autor 

anteriormente e ao obtido no presente estudo. 

Esta variação no percentual de umidade pode ter ocorrido em função do preparo 

da amostra, uma vez que para P. expansa o material mantido em estufa estava moído, 
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sendo mais bem distribuído na cápsula, proporcionando uma secagem mais uniforme e 

maior perda de umidade, bem como a temperatura da estufa mais elevada, ao contrário 

da C. picta bellii, cuja secagem foi efetuada com pedaços de casco íntegros, 

dificultando o processo. 

Scarlato (2006) encontrou para cascos pré-secos em estufas de ar circulante, 

valores de umidade de 53,89%, valor aproximado com o encontrado no presente 

trabalho. 

 Os cascos mostraram-se ricos em proteínas (valor médio de 30,69%), tanto em 

cascos pré-secos, quanto em cascos frescos, superior ao citado na carne de P. 

expansa (21,17%; 22% e 17,39%) por Aguiar (1996); Dornelles e Quintanilha (2002 

apud ANDRADE, 2004, p. 412) e Gaspar e Rangel Filho (2001), respectivamente, 

podem auxiliar na complementação de proteínas na dieta da população.  

Os cascos também apresentaram quantidades significativas de lipídios, tanto 

para cascos pré-secos, quanto para cascos frescos, também superior ao relatado na 

carne para a mesma espécie 1,48+0,48%( GASPAR, 2003). 

 Apresentaram altos níveis de minerais 45,94% e 30,81%, semelhante ao 

encontrado por Jackson (2000) no casco da tartaruga Chrysemys picta bellii mantida 

em temperatura de 3ºC com 44,7% de cinzas, valor superior ao encontrado em P. 

expansa, com 20,69% em relação ao teor de cinzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

5.2 Rendimeto dos Cascos 

 O comprimento médio da carapaça da tartaruga-da-amazônia, como 

determinado por diferentes autores (GÖELDI, 1906 - 50,0 cm; VANZOLINI, 1967 - 70,1 

cm) para localidades da Amazônia brasileira foram sempre superiores ao comprimento 

médio da carapaça (37,43 cm) estimado no presente trabalho (Tabela 3). Também as 

estimativas feitas para indivíduos capturados na Venezuela (PRITCHARD e TREBBAU, 

1984 - 47,7cm; OJASTI, 1971 - 81cm; ROZE, 1964 - 89cm) indicam que esses 

indivíduos são maiores do que os analisados neste trabalho. 

 

 

No que concerne ao peso total médio, os indivíduos da tartaruga P. expansa 

analisados neste estudo (6,884 kg) foram mais leves do que os indivíduos estudados 

 Espécie Carapaça (cm) Plastrão (cm) Altura 
(cm) 

Peso 
(kg) 

Rendimento 
(%) 

  Comp. Larg. Comp. Larg.    

1 P. expansa 44 32 38 14 11 6,5 38,55 
2 P. expansa 34 26 29 11 8 4 33,85 
3 P. expansa 38 30 30 13 10 5 36,86 
4 P. expansa 43 28 32 14 11 6 37,62 
5 P. expansa 37 26 31 14 11 6 37,90 
6 P. expansa 38 25 31 15 10 4,9 37,06 
7 P. expansa 33 24 27 12 10 4,1 39,76 
8 P. expansa 34 26 28 13 9 3,83 37,59 
9 P. expansa 33 26 27 13 10 3,93 36,49 

10 P. expansa 34 23 24 12 9 3,01 38,93 
11 P. expansa 33 24 28 13 9 3,9 37,22 
12 P. expansa 29 22 24 11 8 2,6 36,48 
13 P. expansa 33 23 26 13 11 3,4 38,53 
14 P. expansa 29 24 26 11 10 3,7 37,62 
15 P. expansa 31 28 32 13 11 6 36,21 
16 P. expansa 34 24 29 14 11 5 38,41 
17 P. expansa 31 23 25 11 9 3,3 36,65 
18 P. expansa 32 24 27 11 9 3,4 37,26 
19 P. expansa 29 22 23 11 8 2,9 36,85 
20 P. expansa 29 22 24 12 8 2,96 36,81 
21 P. expansa 34 25 29 13 11 4 36,16 
22 P. expansa 34 26 28 11 10 5 38,63 
23 P. expansa 39 27 33 16 10 5,6 38,24 
24 P. expansa 37 26 30 15 10 4,8 38,39 
25 P. expansa 33 25 27 13 10 3,9 36,55 
26 P. expansa 37 27 31 14 10 5,2 37,96 
27 P. expansa 42 31 36 19 13 7,5 38,01 
28 P. expansa 37 27 30 16 14 5,14 37,67 

         Tabela 3. Rendimento do casco os exemplares de P. expansa, oriundos de Abates e de 
Restaurantes. 
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por Pritchard & Trebbau (1984) em ambiente natural do território brasileiro (26,0 kg) e 

na Venezuela, estimado em 23,3 kg (Ojasti, 1971). Finalmente, o comprimento médio 

do plastrão da Tartaruga-da-Amazônia, estimado em 28,75 cm foi inferior ao 

encontrado (59,0 cm) por Soares (1986) durante dois anos de observações no Rio 

Guaporé.  

Alguns fatores podem fazer com que os indivíduos analisados sejam, em média, 

menores e menos pesados quando comparados a indivíduos de outras localidades: (1) 

captura realizada em áreas de alimentação, onde a concentração de indivíduos jovens 

deve ser muito elevada, ao contrário do que ocorreu com os indivíduos que compõem 

os outros trabalhos que foram capturados, predominantemente, em áreas de 

reprodução, portanto, com concentração sobre indivíduos de maior porte; (2) elevada 

intensidade de pesca, que seria responsável pela redução do comprimento médio dos 

indivíduos na população; (3) elevada densidade populacional, principalmente de juvenis, 

com limitada disponibilidade de alimentos. 
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6. CONCLUSÃO 

• Os cascos da tarataruga-da-amazônia contém quantidade significativa de lipídios; 

• São ricos em minerais e proteínas; 

• O casco de P. expansa é rico nutricionalmente, podendo também ser utilizado na 

elaboração de uma série de produtos alimentícios, principalmente ração animal.  

• O rendimento médio do casco (conjunto plastrão + carapaça) de  foi de 37,43%, valor 

bem significativo em relação ao peso total do animal. 

 

Sugestão: 

Sugere-se a continuidade da pesquisa, avaliando-se a biodisponibilidade dos nutrientes 

na farinha do casco, bem como sua utilização como base para suplemento nutricional, 

para agregar valor ao produto. 
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