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Resumo 

 

A tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) é a maior dentre outras 

tartarugas do gênero Podocnemis, sua carne é muito apreciada nos centros 

urbanos do amazonas, porém a falta de informações sobre ela dificulta a 

produção em escala comercial da espécie, e com o crescimento da 

queloniocultura no Amazonas, destaca-se assim o aumento de subprodutos de 

abate, como carapaça e plastrão, que até então não comestível, ainda são 

descartados. Neste trabalho se pretende conhecer a qualidade nutricional destes 

resíduos para o possível uso na alimentação humana e/ou na elaboração de 

ração animal. Foi determinada a composição química dos cascos in natura e a 

composição em micro e macronutrientes de sua fração mineral. As análises 

revelaram que o casco de tartaruga-da-amazônia tem elevado teor protéico 

(19,49%) e lipídico (8,23%), além de ser excelente fonte de nutrientes. 

 

Palavras chave: Quelônio amazônico, resíduos, ração animal. 
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1. Introdução 

Os 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, 2007). 

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, tendo 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, 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. 
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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 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., 2003). 

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).  

Como a queloniocultura 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 queloniocultura 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 
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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). 

Duarte et al. (1998), ao fazerem 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. 

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 tem 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. O 

uso dos resíduos gerados no processamento de quelônios, como cascos e 

plastrões podem ser ricas fontes de nutrientes para compor a alimentação 

animal, inclusive dos próprios quelônios, mas há necessidade de conhecer 

melhor seu potencial nutricional para utilizá-lo adequadamente. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Geral 

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

Podocnemis expansa criados em cativeiros comerciais do Estado do Amazonas. 

 

2.2 Específicos 

 Determinar a composição centesimal do casco de P. expansa; 

 Determinar o teor de macro e micro minerais do casco; 

 Determinar o perfil de aminoácidos. 
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3. Revisão Literária 

 

3.1 A tartaruga-da-amazônia 

 

A tartaruga-da-amazônia é a maior das outras do gênero Podocnemis, e 

sua classificação taxonômica é organizada dessa forma: Filo Cordados, Sub-filo 

Vertebrados, Super-Classe Tetrápodos, Sub-Classe Anapsida, Classe Reptilia, 

Ordem: Chelonia, Sub-Ordem  Pleurodiros, Família Pelomedusidae, Gênero 

Podocnemis, Espécie: Podocnemis expansa (SECRETARIA PRO TEMPORE, 

1997; LUZ; REIS, 1998). 

O nome popular varia de local para lo\cal e no Brasil ela é conhecida 

como Tartaruga, na Venezuela dá-se o nome de Arrau, e no Peru, Equador e 

Colômbia é conhecida como Chapara, e em inglês é conhecida como South 

American river turtle (SECRETARIA PRO TEMPORE, 1997;) 

 

3.2 Alimentação da Tartaruga-da-Amazônia 

 

As informações sobre as exigências nutricionais da tartaruga ainda são 

pouco conhecidas. Alguns estudos apontam que, em habitat natural, sua 

alimentação seja de 90% de vegetais. No rio Guaporé – Rondônia, mostraram 

que a principal fonte da alimentação nessa região vem de materiais vegetais, 

como sementes, pertencentes às famílias Anonaceae, Leguminosae, 

Sapotaceae e Rubiaceae e frutas (FACHÍN TÉRAN, 1995). Porém a ração 

utilizada para criação de tartarugas em cativeiro é a ração para peixes, que 

possui um nível de proteína bruta em torno de 28% a 30%, que é considerada a 

melhor no mercado (IBAMA, 2001). Tanto a tartaruga quanto o tracajá têm uma 
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dieta herbívora na natureza, porém em condições de cativeiro consomem carne 

e peixes (MOLINA; ROCHA, 1996). 

Um diagnóstico feito sobre a queloniocultura no estado do Amazonas 

verificou que as tartarguas alimentadas com ração para peixes superaram as 

outras que foram alimentadas com produtos de origem animal e vegetal, em 

relação ao crescimento (DUARTE et al., 1998). Logo, a questão alimentícia da 

espécie é de fundamental importância para o desenvolvimento das 

quelonioculturas no Amazonas, uma vez que um aumento no ganho do peso em 

um tempo mais curto reduz os custos e aumenta a competitividade entre os 

produtores que então, poderão competir com os preços das tartarugas 

encontradas no mercado marginal (MELO et al., 2004) 

 

3.3 O Abate 

 

A Tartaruga não é um dos animais mais simples de se matar, pelo contrário, por 

ter uma carapaça grande e dura, torna-se um animal de difícil abate (SANTOS, 

1994; GASPAR; RANGEL FILHO, 2001). Para matá-las não basta cortar-lhes a 

cabeça, pois continuarão a andar e mexer-se, para tanto é necessário submetê-

las à temperatura muito alta ou muito baixa (SANTOS, 1994). O RIISPOA 

(Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) 

recomenda que os animais devam ser insensibilizados antes do abate e devam 

permanecer neste estado até a parada cardíaca e cerebral devido à sangria 

(BRASIL, 1997).  Porém, ainda não há um método definido de como 

insensibilizá-las humanitariamente antes do abate. 

Da forma tradicional, ou caseira, a tartaruga colocada de costas para a 

mesa, e tem suas extremidades amarradas, para minimizar os movimentos. 

Então uma vara toca sua calda, o que o faz expor o pescoço e assim o matador 

dá-lhe um golpe de machado, de forma certeira, então o seu sangue é recolhido 

para que se possa fazer o sarapatel, enquanto isso o animal ainda se move, 
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como se estivesse vivo (ANDRADE, 1988). Outra forma era inserindo uma haste 

de metal no pescoço dela, até que fosse cortada a conexão com a coluna 

vertebral, que é ligada ao casco côncavo, porém esses tipos de abate não são 

considerados humanitários, pois não há insensibilização prévia do animal. 

Há métodos de abate onde há a insensibilidade do animal, onde elas são 

postas em recipientes contendo água e gelo, durante 20 minutos (SILVA NETO, 

1998). O maior problema em se estabelecer tais metodologias de abate para a P. 

expansa é a ausência de conhecimento sobre o período de descanso adequado 

para ela nos boxes de espera (DORNELLES; QUINTANILHA, 2002 apud 

ANDRADE, 2004, p.386).  

 

3.4 Viabilidade econômica das quelonioculturas 

 

Alguns animais silvestres possuem grande produtividade, sendo 

amplamente utilizados de forma alternativa na criação animal, dentre estes, 

destacam-se os quelônios, a capivara, o jacaré, o caititu e a queixada (LIMA, 

2000). 

Alguns produtores, visando o lucro e a manutenção da fauna local, 

começaram a criar vários animais silvestres, um dos primeiros foi a capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris) com o objetivo de se obter a carne, e jacarés 

(Melanosuchus niger e Paleosuchus sp.) para obtenção da pele, e a ema ou 

nhandu (Rhea americana) para produção de ovos (TORRES, 1990). 

As quelonioculturas aproveitam tanto os ovos como a carne, e o casco 

como utensílio artesanal, e a efetivação dessas criações só ocorreu por volta dos 

anos 70, por motivo de legislação, o interesse nessa área cresceu somente nos 

anos 1995 e 2000, onde a procura foi maior, pois se tornou um negócio rentável. 

(LIMA, 2000). 

O IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) em conjunto com a 

UFAM (Universidade Federal do Amazonas) iniciou um estudo sobre os 
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criatórios de quelônios no Amazonas, e em 2000, houve a caracterização Sócio-

econômica e ambiental desses criatórios comerciais, observando-se que a 

estrutura operacional dos criadouros era, em sua maioria, em área rural, e o 

abastecimento de água era oriundo de igarapés (LIMA et al., 2004). 

Alguns países europeus apreciam muito os produtos exóticos, o que é um 

incentivo aos criatórios de tartarugas no Brasil. Em São Paulo o quilo da carne 

da tartaruga, limpa é de R$41,00, que é quase equiparada ao da arroba do boi 

gordo, que representa 15 quilos de carne. A tartaruga também oferece grande 

quantidade de ovos e óleos, produzidas, servindo de insumo a indústria de 

cosméticos e de perfume, que podem ser utilizados até na composição de 

sabonetes e shampoo’s.  

No comparativo de espaço para criação, o boi necessita de 3 a 4 hectares 

de pasto para produzir 40 kg de carne por ano. E em 1 hectare de água pode-se 

criar até 4500 tartarugas, tendo no mínimo 1800kg de carne ao ano, com um 

custo aproximado de 1kg de carne de peixe (CENAQUA, 1994). 

 

3.5 A tartaruga como alimentação 

 

Os quelônios são classificados, genericamente, como “pescado”. Assim 

como outros animais, de origem aquática, como por exemplo, peixes, moluscos, 

anfíbios e mamíferos aquáticos que são utilizados na alimentação humana 

(BRASIL, 1997). 

Acredita-se que o consumo da carne de tartaruga teve início com os 

povos indígenas, que os capturavam na época da postura, e os mantinham vivos 

por longos períodos de tempo (PÁDUA et al., 1983). Posteriormente surgiram as 

capturas por iscas, arpões e espingardas. No Amazonas a P. expansa caiu no 

gosto popular por sua carne apresentar um bom gosto, por esse motivo, a 

espécie quase chegou à extinção biológica em algumas regiões (MELO et al., 

2004). 
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Atualmente ela é o animal silvestre mais consumido na capital 

amazonense (WETTERBERG, 1976), muitos turistas que visitam a região 

consideram a carne desse quelônio uma iguaria, um prato fino de alto nível, 

tornando-se um prato acessível somente as altas classes sociais (PÁDUA et al., 

1983). 

 

3.6 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). 

O casco é composto por substância calcária, possivelmente não teve sua 

origem somente de frutas e plantas aquáticas, mas provavelmente de elementos 

que compõem os organismos de peixes, crustáceos, entre outros (PEREIRA, 

1958). 

Na P. expansa, a carapaça é composta por 37 escudos (dois cervicais 

seguidos de cinco escudos vertebrais, onde há duas séries de quatro pleurais, 

no total de oito; sendo pelo lado de fora dos pleurais e estendendo-se pelos dois 

lados a partir dos cervicais há 22 escudos marginais) (Figura 1). Os escudos do 

plastrão são divididos em pares por uma linha longitudinal (Figura 2). 

Anteriormente há um escudo gular intercalado por dois 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 



 16 

escudos adjacentes denomina-se costura que poderia ser uma espécie de sulco 

(ALHO, CARVALHO e PÁDUA, 1979; MOLINA, 1991). 

 

 

 

Figura 1. Disposição dos escudos no casco.       Figura 2. Disposição dos escudos no plastrão. 

 

3.7 Análise mineralógica 

 

A importância de se conhecer as propriedades minerais do casco está 

ligada diretamente a forma de como essa espécie se alimenta, pois não é uma 

dieta estritamente herbívora, conhecendo o teor de minerais como o cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K), sódio (Na), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre 

(Cu), cromo (Cr), manganês (Mn) e cobalto (Co) nos permitira aproveitar esse 

subprodutos que, antes, seriam descartados para produção de alimentos 

alternativos a ração de peixes. Tornando a produção desses quelônios mais 

competitiva ao mercado marginal. 

 

3.8 Análises Físico-química 
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As informações nutricionais de alimentos são determinadas a partir de 

análises químicas, e são informações primordiais para que se possam 

determinar certas dietas a grupos populacionais, pois os elementos que integram 

os alimentos são responsáveis, em grande parte, por seu desempenho 

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

A composição química de certas espécies pode variar dependendo do 

ambiente, do alimento e também da abundancia do mesmo, por esse motivo 

torna-se importante ter informações nutricionais atualizadas. 

 

3.9 Grau de Cristalinidade 

  A difração de Raios X é a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, tendo uso em diversos campos do 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, 

engenharias metalúrgicas, química e de minas, alem de geociência, dentre 

outros (KAHN, 1988) 

 Com o uso dessa técnica é possível observar se o material é cristalino ou 

amorfo. A principal aplicação desse método refere-se a identificação de 

compostos cristalino, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Os planos de difração 

bem como as densidades de átomos ao longo de cada plano cristalino, são 

características específicas e únicas de cada substância cristalina, da mesma 

forma que o padrão difratométrico por ela gerado, sendo assim cada um possui 

sua “assinatura” (CULLITY, 1978) 

 

4. Material e métodos 

4.1 Amostras 

Vinte (20) cascos dos exemplares de P. expansa foram cedidos por 

restaurantes que comercializam a carne de animais de criatórios comerciais 
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autorizados pelo IBAMA. Os cascos foram divididos em quatro lotes, escolhidos 

aleatoriamente, para o procedimento das análises. 

4.2 Tratamento das amostras 

As carcaças serão lavadas e deixadas por alguns minutos para escorrer. 

Serão pesadas separadamente carapaça e plastrão. Os cascos dos animais 

serão limpos, em seguida serão acondicionados em um freezer vertical à 

temperatura média de -18ºC até processamento. 

Os cascos foram secos em estufa de ar circulante, triturados em moinhos 

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

de 2 mm para homogeneização da amostra. A seguir foram liofilizados para 

retirada da água residual e após, armazenados em frascos escuros, 

devidamente identificados e mantidos sob temperatura ambiente para realização 

das análises subseqüentes. O material utilizado para processar os cascos foi 

tratado em solução de 20% de ácido nítrico para evitar interferência nas análises 

de minerais.  

 

4.3 Análises físico-químicas 
 

 Para a análise da composição centesimal foram retirados 100 gramas dos 

cascos in natura, sendo cada análise realizada em triplicata seguindo as Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2008) 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 105 oC em estufa, até peso constante. 

 Lipídios – Determinados pelo método rápido de extração e purificação dos 

lipídios totais conforme Bligh e Dyer (1959). 

 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) – Determinada sobre 3 g da amostra por 
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incineração em mufla à 550 oC. 

 Carboidratos – Será estimado somando-se os valores de umidade, cinzas, 

lipídios e proteína e subtraindo-se o somatório de 100. 

 

4.4 Valor calórico total 

 

Para o cálculo do valor calórico total (VCT) nas amostras foi utilizadada a 

seguinte equação (MORETTO et al., 2002):                 

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

Onde: 

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

FB = Fibra Bruta               ENN = Extrato não Nitrogenado 

4.5 Análise elementar 

Para a determinação da composição química elementar das amostras, 

foi utilizada a fluorescência de raios-x por dispersão de energia (EDX) do 

Laboratório de Análises do Departamento de Química, EST/UEA. As amostras 

foram estudadas em triplicata, usando radiação Rh Kα, colimador em 10 mm, em 

atmosfera de ar, por se tratar de amostra líquida, sem nenhum pré-tratamento. 

Neste equipamento foram analisados os elementos de número atômico entre o 

sódio e o urânio, não sendo estudados os elementos típicos de compostos 

orgânicos. Quantidades aproximadas de 1,0 g de amostra foram pesadas e 

misturadas com 7,0 g de ácido bórico (H3BO3), para a preparação das pastilhas 

a serem analisadas pelo equipamento.  

 

4.6 Grau de Cristalidade 

Foram analisadas 5 amostras de casco de tartaruga. Todas tiveram que 

ser moídas novamente para serem estudadas pelo método de difração de raios-

X. 
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A difração de raios-X foi empregada com o equipamento modelo 

Shimadzu® XRD 6000, localizado no laboratório de raios-X do departamento de 

Geologia da UFAM. As especificações utilizadas na coleta de dados foram: 

radiação CuKα, 40 KV, 30 mA, velocidade de 2,0 0/min, 0,020 de passo, com 

varredura entre 10 e 600. Para o cálculo da cristalinidade do material foi 

empregada a seguinte equação:  

X =
1

1
K⋅ Ia

Icr
  

4.6 Análise de Minerais 

Foram analisados os teores de macro minerais (mg/g) e microminerais 

(µg/g) dos elementos cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K), sódio 

(Na), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn) e cobalto 

(Co) foram determinados utilizando-se espectrômetro de absorção atômica de 

chama, marca Perkin-Elmer 3300, com exceção do elemento fósforo (P), 

determinado pelo método de colorimetria, utilizando espectrofotômetro marca 

Oleman 35-D.  

4.7 Análise Estatística 

Os resultados analíticos foram submetidos à análise de freqüência, média 

e significância (5%). Neste estudo foi utilizado o software STATISTIC 6.0, em 

versão acadêmica. 

 
 
 
5 Resultados e Discussão  
 

Os resultados das análises físico-químicas do casco in natura de 

tartaruga-da-amazônia oriunda de cativeiro estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Valores médios (%) da composição centesimal de amostras de cascos 

de tartaruga-da-amazônia, procedentes de cativeiro.  

 

Parâmetros Teores 

Umidade 31,9% (±3,1) 

Cinzas 37,92% (±0,39) 

Lipídios 8,23% (±2,5) 

Proteínas 19,49% (±1,2) 

Carboidratos totais 
Valor calórico Total 

Inexistente 
152,03 kcal EB/100g 

  

     Os valores entre parênteses representam o desvio padrão 

 

 

 Os valores de umidade encontrados no casco da P. expansa podem ser 

considerados dentro da média, tendo em vista que Jackson (1997) encontrou 

32% de umidade no casco da tartaruga de água doce Chrysemys picta bellii, 

porém Scarlato (2006) encontrou 53% de umidade no casco, valor 

consideravelmente alto em relação ao encontrado nesta pesquisa.  

 Os valores de resíduo mineral fixo (cinzas) encontrados foram 85% 

maiores aos apresentados por Scarlato (2006), com teor de 20,69%.  

Os cascos frescos, sendo ricos em proteínas (valor médio de 19,49%) 

foram inferiores aos citados na carne de P. expansa (21,17% e 22,0%) por 

Aguiar (1996) e Dornelles; Quintanilha (2002 apud ANDRADE, 2004, p. 412), 

mas superiores aos 17,39% encontrados por Gaspar e Rangel Filho (2001), 

podem auxiliar na complementação de proteínas na dieta da população.  

Os cascos também apresentaram quantidades significativas de lipídios 

(8,23%), também superior ao relatado na carne para a mesma espécie 

1,48+0,48% por Gaspar (2003). 

Apresentaram altos níveis de minerais 37,92%, próximo ao encontrado 

por Jackson (2000) no casco da tartaruga Chrysemys picta bellii mantida em 
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temperatura de 3ºC com 44,7% de cinzas, valor superior ao encontrado em P. 

expansa por Scarlato (2006), com 20,69%. 

 

Depois de tratados pelo software do próprio equipamento, obtiveram-se 

os espectros de difração de raios-X aqui mostrados na figura 3. 

 

 

 Amostra 1  Amostra 2  Amostra 3  Amostra 4  Amostra 5 

 

Figura 3. Espectros de difração de raios-X dos cascos de tartaruga. 

 

Como foi observado, as amostras eram todas de composição diferente, 

uma vez que as reflexões observadas se parecem, mas possuem diferenças 

sutis, onde se confirma a diferença entre os cascos analisados.  

As análises comprovaram a existência de material cristalino nas 

amostras, muito semelhante ao osso bovino in natura encontrado por Miyahara 

2007, que em seu estudo sobre “Obtenção e caracterização de cinza de ossos 

bovinos visando à fabricação de porcelana de osso” mostrou ser possível utilizar 

esses cristais para fins comerciais. 
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A partir destes espectros foi possível calcular a cristalinidade do 

material. Abaixo estão apresentadas as porcentagens de cristalinidade 

observadas (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Cálculo de cristalinidade das amostras de casco de tartaruga. 

Amostra Grau de 
Cristalinidade (%) 

Amostra 1 39,82 

Amostra 2 47,36 

Amostra 3 48,56 

Amostra 4 39,58 

Amostra 5 42,77 

 

O fato das amostras apresentarem certo grau de cristalinidade desperta 

o interesse, uma vez que se acreditava que estes cascos fossem constituídos de 

material puramente amorfo. 

 Os resultados das análises de minerais apontam grande concentração de 

cálcio (Ca) e Fósforo (P), juntos eles representam cerca de 98% de todos os 

minerais encontrados nas análises (Tabela 3). Os valores foram expressos em 

g/100g e suas respectivas porcentagens. 

 

Tabela 3: Valores médios de teor dos minerais expresso em g/100g (%). 

Parâmetro g/100g % 

Cálcio 7,09±0,1 71% 

Fósforo 2,98±2,1 27,59% 

Ferro 0,02±0,01 <1% 

Zinco 0,057±0,8 <1% 

Manganês 0,001±1 <1% 
As amostras foram submetidas a testes em triplicata e retiradas as médias de cada análise. 
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 Os valores são similares aos encontrados por Jackson (2000) no seu 

estudo sobre C. Picta bellii e também com a de Scarlato (2006), isso mostra uma 

uniformidade dentre os quelônios quanto aos seus teores de minerais. 

 Os resultados são promissores quanto a utilização em complemento a 

alimentação, tanto humana, como animal, porém faz-se necessário obter uma 

análise mais precisa sobre a composição elementar do casco, uma vez que não 

foram possíveis a obtenção de outros elementos também fundamentais. 

O casco da tartaruga-da-amazônia, por ser um subproduto ainda não 

explorado no ramo comercial, poderá ser utilizado na fabricação de alimentos ou 

aditivos para alimentação animal, sendo mais uma alternativa econômica para o 

produtor agregar valores ao próprio animal cultivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

6. Conclusões  

 

O casco da P. expansa é rico em lipídios e proteínas, e pode ser utilizado 

tanto para o consumo humano, quanto para consumo animal. 

É possível também encontrar no casco uma grande quantidade de cristais, 

o que pode ser um futuro promissor na indústria de cerâmica, porém é 

necessário realizar maiores estudos sobre sua composição elementar. 

Os minerais encontrados nos casco estão dentro das medias conhecidas 

para outros quelônios e ossos de outros animais, podendo ser utilizado para fins 

alimentícios. 
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