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Resumo

Os quelônios apresentam grande importância medicinal e econômica para a subsistência dos
povos da Amazônia brasileira, sendo o tracajá (P. unifilis) uma das espécies mais capturadas
para  consumo.  Esta  espécie  apresenta  boa  aceitação  pelos  consumidores  e  adapta-se
facilmente  às  condições  em  cativeiro  de.  Contudo,  a  quelonicultura  enfrenta  diversas
dificuldades  referentes  às  questões  nutricionais  e  de  saúde  dos  animais.  Dessa  forma,  o
presente  trabalho teve  como objetivo avaliar  a  saúde dos  filhotes  de tracajás  (P. unifilis)
quando alimentados com ração comercial para peixes contendo diferentes níveis de proteína
bruta  em  sua  composição  através  dos  parâmetros  hematológicos,  bioquímicos  e  de
crescimento,  determinando  a  exigência  proteica  da  espécie  para  a  fase  inicial  de
desenvolvimento.  No  Laboratório  de  Aquicultura  e  Pesca  da  Embrapa  Amapá  foram
utilizados 120 filhotes de tracajás obtidos no Município de Pracuúba, Estado do Amapá. Os
exemplares  foram  identificados  e  divididos  aleatoriamente  em  grupos  experimentais
denominados como T28, T36, T45 e T55 (realizado em triplicata), de acordo com os teores de
proteína  bruta  das  rações  comerciais  utilizadas  (28,  36,  45  e  55%).  Os  animais  foram
alimentados duas vezes ao dia e mantidos em caixas de polietileno com capacidade para 250
litros  (L)  de  água,  durante  90  dias  de  período  experimental.  Análise  bromatológica  foi
realizada  em amostras  das rações  comerciais  utilizadas:  análise  da qualidade  da água das
caixas a cada 15 dias e análises biométricas, hematológicas e bioquímicas dos animais a cada
30  dias.  Para  saber  a  diferença  entre  os  grupos  os  resultados  passaram  pelo  teste  de
normalidade  e  os  valores  paramétricos  foram testados  pelo  teste  de  Tukey-Kramer;  e  os
valores não paramétricos foram testados pelo teste Kruskal-Wallis. De acordo com a análise
bromatológica as rações ofertadas aos animais do grupo de tratamento T28 e T55 continham
teores médios de proteína bruta abaixo do especificado. Ofertar rações com níveis de proteína
em torno de 50% de proteína bruta para tracajás resultaram no aumento da concentração de
amônia da água das caixas experimentais, podendo influenciar na fisiologia dos animais.  Os
animais do grupo T45 e T55 apresentaram tendência a maior de ganho de peso, porém sem
diferença estatística. Porém, após o período experimental de 90 dias, as rações contendo altos
índices  de  proteína  (45  e  55%) promoveram aumento  nos  níveis  plasmáticos  de  ureia  e,
consequentemente,  na  concentração  de  amônia  na  água  de  manutenção,  influenciando
negativamente a condição de saúde dos animais. Pode-se observar que, principalmente, nos
primeiros 30 dias de experimento,  quanto maior o nível proteico da alimentação,  maior o
nível de ureia no plasma dos animais, indicando influência do nível de proteína da dieta na
concentração  de  hemoglobina  corpuscular  media,  comprovado  também  pelos  valores  de
hemoglobina. Assim, na fase inicial de desenvolvimento, os tracajás alimentados com ração
contendo  36% de proteína  bruta  apresentaram bom desempenho  de  ganho  de  peso,  com
manutenção  de  uma  condição  adequada  de  saúde  dos  animais.  Além  disso,  pela  menor
porcentagem de proteína, o custo financeiro é menor, sendo mais econômico para o criador.

Palavras-chave: quelônios, quelonicultura, biometria, bioquímica.



Abstract

Turtles  have great  medicinal  and economic  importance  to the livelihoods to the Brazilian
Amazon people, and tracajá (P. unifilis) is one of the species most commonly consumed. This
species is well accepted by consumers and easily adapts to captivity conditions. However,
turtle culture faces several difficulties related to nutrition and health issues of animals. Thus,
the present study aimed to assess the health of tracajás (P. unifilis) after fed commercial fish
feed containing  different  crude protein  levels  in  their  composition,  through parameters  of
growth, hematological and biochemical, obtaining the protein requirement of this species in
the  initial  development  phase.  The  experiment  was  conducted  in  the  Aquaculture  and
Fisheries laboratory, Embrapa Amapá, and 120 turtles obtained in Pracuúba County, State of
Amapá, Brazil, were used. Specimens were identified and randomly assigned to experimental
groups named as T28, T36, T45 and T55 (performed in triplicate), according to the crude
protein commercial fish fed (28, 36, 45 and 55%). Animals were fed twice daily and kept in
polyethylene made boxes with250 liters (L) capacity for total 90 days of experimental period.
Chemical-bromatologic  analyzes  were  performed  on  samples  of  commercial  feeds,  water
quality  analyzes  were  done  every  15  days;  and  animals  biometrics,  hematological  and
biochemical analyzes were realized every 30 days. To find the differences between groups on
normality  test  and  parametric  values  were  tested  by  the  Tukey-Kramer  test;  and  non-
parametric  values  were  tested  using  Kruskal-Wallis  test.  According  to  rations  chemical
analysis T28 and T55 contained average crude protein below from the specified. Diets with
protein levels around 50% resulted in increased concentration of ammonia water level, and
this may influence the animals' physiology. The animals of T45 and T55 groups showed the
greatest tendency to weight gain, but without statistical differences (P<0.05). However, after
the trial period of 90 days, diets containing high protein levels (45 and 55 %) promoted an
increase in urea plasma levels of and hence the ammonia water concentration, which could
influencing negatively the turtle’s health condition. It can be observed that, especially on first
30 days of experimental period, animals fed on higher level protein in the diet, higher were
mean  corpuscular  hemoglobin  concentration  values,  indicating  the  influence  of  protein
concentration on blood cells concentration,  evidenced by Hemoglobin values. Thus, in the
initial  phase of  development,  turtles  fed diet  containing  36% crude protein  showed good
performance on weight gain, maintaining adequate health status. Furthermore, the lower diet
protein concentration, lower is the cost to the producer, becoming more cost effective.

Keywords: turtles, turtle farm, biometry, biochemistry.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Exemplar de tracajá realizando postura dos ovos......................... 17

Figura 2. Esquema do processo de ingestão de alimento pelo tracajá (A)

Tracajá aproximando-se da superfície; (B) Abrindo a boca para

a  ingestão  do  alimento;  (C)  Expelindo  água  pela  faringe

(BELKIN; GANS, 1968).............................................................. 20

Figura 3. Filhotes  de  tracajá  P.  unifilis  após  eclosão  dos  ovos,  sendo

mantidos  em  caixas  de  polietileno  com  água  e  vegetal

natural........................................................................................... 28

Figura 4. (A) Exemplares de filhotes de tracajá P. unifilis com marcação

na  carapaça  (setas)  (B).  Esquema  para  identificação  de

quelônios,  através  de  marcações  realizadas  na  carapaça,

proposto por HALLER (2002)..................................................... 29

Figura 5. (A)  Caixas  experimentais  dos  tracajás;  (B)  manutenção  e

limpeza  das  caixas  d’água  utilizadas  no  experimento  com

tracajás...................................................................................... 30

Figura 6. Biometria  dos  tracajás:  comprimento  da  carapaça  (Ccar),

largura  da  carapaça  (Lcar),  comprimento  do  plastrão  (Cpla),

largura  do  plastrão  (Lpla),  abertura  plastrão-carapaça  (Apc)

(SALERA-JUNIOR; MALVASIO, 2005)................................... 31

Figura 7. Coleta de amostra sanguínea através da veia femoral em filhote

de tracajá....................................................................................... 32

Figura 8. Centrífuga  para  microhematócrito  contendo  capilares  com

amostras  sanguíneas  de  tracajá  para  determinação  de

hematócrito................................................................................... 33

Figura 9. Tubos  de  ensaio  contendo  formol-citrato  (esquerda)  para

contagem dos eritrócitos e reagente de Drabkin (direita)  para

determinação  da  concentração  total  de  hemoglobina  do

sangue........................................................................................... 33

Figura 10. Valor  médio  (±  desvio  padrão)  da  concentração  de  amônia

(mg.L-1 N-NH3) da água das caixas dos grupos experimentais

em relação a quantidade de proteína bruta (28, 36, 45 e 55%)



nas  rações  fornecida  aos  animais  durante  90  dias  de

experimento................................................................................. 36

Figura 11. Media de ganho de peso por período de tratamento dos filhotes

de tracajá alimentados com diferentes níveis de proteína bruta

ofertada na ração de acordo com cada tratamento (T28; T36;

T45 e T55).................................................................................... 38

Figura 12 Valor  médio  (±  desvio  padrão)  da  concentração  de  ureia

(mg.dL-1)  no  plasma  de  tracajás  P.  unifilis  em  relação  a

quantidade  de  proteína  bruta  (28,  36,  45  e  55%)  na  dieta

fornecida aos animais durante os 90 dias de experimento........... 41



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria seca (MS),

cinzas (CIN), e fósforo (P) das rações comerciais utilizadas na

alimentação  dos  filhotes  de  tracajás,  contendo  diferentes

níveis  de  proteína  bruta  (28,  36,  45  e  55%

PB).............................................................................................. 35

Tabela 2. Valores de amônia (mg.L-1 N-NH3), pH, alcalinidade (mg.L-1

CaCO3),  nitrito  (mg.L-1),  dureza  total  (mg.L-1  CaCO3)  e

temperatura (ºC) (média ± desvio padrão) da água das caixas

nas quais foram mantidos tracajás P. unifilis alimentados com

ração comercial  de diferentes porcentagens de proteína (28,

35,  45  e  55%  PB)  durante  o  período  experimental  de  90

dias............................................................................................. 36

Tabela 3. Acompanhamento mensal do crescimento corporal (média ±

desvio padrão) de filhotes de tracajá com peso (g) e medidas

da carapaça e do plastrão (mm) dos grupos T28, T36, T45 e

T55,  alimentados  com  diferentes  porcentagens  de  proteína

bruta (PB) de zero a 90 dias de experimento............................. 37

Tabela 4. Valores médios (± desvio padrão) do ganho de peso vivo (g)

por período de tratamento em filhotes de tracajá alimentados

com diferentes níveis de proteína bruta (28, 36, 45 e 55% PB)

na ração..................................................................................... 38

Tabela 5. Variáveis hematológicas (média ± desvio padrão) realizadas

mensalmente em filhotes de tracajá dos grupos T28, T36, T45

e T55, alimentados com diferentes porcentagens de proteína

bruta (PB), pelo período total de 90 dias................................... 39

Tabela 6. Análises  bioquímicas  (média  ±  desvio  padrão)  mensais  de

filhotes  de  tracajá  dos  grupos  T28,  T36,  T45  e  T55,

alimentados  com diferentes  porcentagens  de  proteína  bruta

(PB), pelo período total de 90 dias............................................. 42



SUMÁRIO

1. Introdução............................................................................................................... 15

2. Revisão da Literatura............................................................................................ 16

2.1. Tracajá........................................................................................................... 16

2.2. Nidificação de tracajás.................................................................................. 17

2.3. Uso e Conservação do Tracajá pelas Populações Ribeirinhas...................... 18

2.4. Alimentação de Quelônios............................................................................ 19

2.5. Criação em Cativeiro..................................................................................... 21

2.6. Condição de saúde de quelônios................................................................... 23

3. Hipóteses................................................................................................................. 25

4. Objetivos................................................................................................................. 26

4.1. Objetivo Geral............................................................................................... 26

4.2. Objetivos Específicos.................................................................................... 26

5. Material e Métodos................................................................................................ 27

5.1. Descrição do Projeto..................................................................................... 27

5.2. Obtenção dos filhotes de tracajás.................................................................. 27

5.3. Aclimatação e manutenção dos animais em laboratório............................... 28

5.4. Delineamento experimental.......................................................................... 29

5.5. Análises bromatológicas das rações.............................................................. 29

5.6. Monitoramento da qualidade de água........................................................... 30

5.7. Avaliações fisiológicas.................................................................................. 31

5.7.1 Avaliações Biométricas....................................................................... 31

5.7.2 Parâmetros Hematológicos e Bioquímicos......................................... 32

5.8. Análise Estatística......................................................................................... 34

6. Resultados............................................................................................................... 35

6.1. Análise bromatológica das rações comerciais............................................... 35

6.2. Qualidade da água......................................................................................... 35

6.3. Biometria....................................................................................................... 37

6.4. Análises hematológicas e bioquímicas.......................................................... 38



7. Discussão................................................................................................................. 44

7.1. Rações comerciais para peixes...................................................................... 44

7.2. Qualidade da água......................................................................................... 44

7.3. Análises biométricas..................................................................................... 45

7.4. Análises hematológicas e bioquímicas.......................................................... 47

8. Conclusões............................................................................................................... 49

9. Referências Bibliográficas………………………………………………………. 50



15

1. Introdução

Os quelônios são répteis da ordem Chelonia, representados por tartarugas marinhas,

tartarugas dulcícolas e tartarugas terrestres. A característica mais distintiva de um quelônio é a

presença de um casco dividido em carapaça (parte superior) e plastrão (parte inferior), ambos

formados  por  uma  combinação  de  elementos  ósseos  e  células  epidérmicas  denominados

escudos. Tal característica proporciona um mecanismo de defesa a estes animais, sendo que,

os  quelônios  aquáticos  possuem  carapaças  baixas  promovendo  pouca  resistência  ao

deslocamento na água (LEGLER, 1993; POUGH et al.,1999).

São ovíparos e não possuem cuidado parental, além de serem ectotérmicos, mantendo

o equilíbrio da temperatura  corpórea através  da troca de energia  térmica com o ambiente

(POUGH et al.,1999).  A temperatura corporal das tartarugas que se aquecem ao sol é mais

elevada do que da água e do ar, em consequência, maior também é a velocidade da digestão,

do crescimento e desenvolvimento dos ovos (POUGH et al.,1999; ALMEIDA, 2007; VIDAL;

COSTA, 2008; ARAÚJO, 2011). 

Esses  animais  apresentam  grande  importância  medicinal  e  econômica  para  a

subsistência  dos  povos  da  Amazônia  brasileira.  Os  gêneros  de  maior  interesse  são

Podocnemis e  Kinosternon (ALHO, 1985). O gênero  Podocnemis é o mais representativo,

com seis espécies viventes:  P. erythrocephala (Spix, 1824), P. expansa (Schweigger, 1812),

P. lewyana (Duméril, 1852), P. sextuberculata (Cornalia, 1849), P. unifilis (Tröschel, 1848) e

P. vogli (Muller, 1935).

Devido à sua vulnerabilidade à crescente ação antrópica, foi criada a Lei Nº 5.197 de

03 de janeiro de 1967, como forma de preservar as espécies de quelônios ainda existentes.

Além  de  instituir  a  Portaria  nº  142/92,  considerando  a  importância  socioeconômica  das

espécies P. expansa e P. unifilis para as comunidades ribeirinhas, estabeleceu-se normas para

a criação dessas espécies em cativeiro com intuito de reduzir a pressão sobre as populações

naturais e o comércio ilegal.  Projetos federais foram criados com objetivo de preservar as

matrizes e os ninhos desses animais, promovendo a soltura de milhares de novos filhotes para

o  ambiente  natural.  Seguindo  o  mesmo  modelo  dos  projetos  federais,  projetos  estaduais,

municipais  e de iniciativa privada foram criados (SALERA-JUNIOR; MALVASIO, 2005;

ARAÚJO, 2011). 

Dentre  os  quelônios  da Amazônia,  o  tracajá  (P. unifilis)  é  uma das  espécies  mais

capturadas  para  consumo  na  Amazônia  brasileira,  segundo  a  União  Internacional  para  a

Conservação  da  Natureza  (IUCN)  e  Conservação  sobre  o  Comércio  Internacional  das
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Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), estando entre os

animais vulneráveis à extinção (REBÊLLO; PEZZUTI et al.,  2000). Entretanto, esta espécie

apresenta boa condição para criação em cativeiro, adaptando-se facilmente às condições no

manejo de criação, além de boa aceitação pelos consumidores (PEZZUTI et al., 2008).

Com isso,  o número de estudos sobre a  espécie  em relação à ecologia,  biologia  e

reprodução vem crescendo. No entanto, as tecnologias para a criação dessa espécie ainda não

estão bem definidas, as exigências nutricionais ainda não foram estabelecidas, o que dificulta

a criação destes animais em cativeiro, levando a um alto custo da alimentação durante seu

cultivo com baixo retorno econômico para a quelonicultura. Mais estudos sobre a nutrição

desses quelônios são necessários, uma vez que, vem aumentando o número de interessados

em  investir  na  criação  desses  animais.  Assim,  investir  em  estudos  sobre  avaliações

fisiológicas (crescimento e hematologia) é importante para indicar a condição de saúde do

animal. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo determinar o nível de exigência

proteica na alimentação dos animais em cativeiro na fase inicial de desenvolvimento através

de avaliações hematológicas, bioquímicas e de crescimento.

2. Revisão da Literatura

2.1. Tracajá 

A tartaruga de água doce  P. unifilis  (Tröschel, 1848) pertence à ordem Testudines,

subordem Pleurodira, família Pelomedusidae, gênero Podocnemis e é conhecida popularmente

como tracajá. Esta espécie possui ampla distribuição geográfica em rios e florestas inundadas

das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil e de outros países como Bolívia, Colômbia, Peru,

Equador,  Venezuela  e  Guianas.  Possui  habito  migratório  somete  no  período  de  desova,

quando procura  praias  adequadas  para nidificação (DUARTE et  al.,  2008;  De La OSSA;

VOGT, 2011).

Uma  das  características  que  diferencia  o  tracajá  das  demais  espécies  do  gênero

Podocnemis é o seu padrão de coloração. Filhotes juvenis e machos adultos exibem manchas

amarelas na região cefálica, já nas fêmeas adultas estas manchas desaparecem por completo

(SALERA-JUNIOR et al., 2009; PEZZUTI et al., 2008).

As fêmeas de tracajás são maiores que os machos e chegam a medir cerca de 50 cm de

comprimento de carapaça e pesar até 12 kg. Possuem carapaça e plastrão de cor escura, com
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forma ovalada, patas curtas e cobertas com pele rugosa. Os machos apresentam cauda maior

(PEZZUTI  et  al.,  2008).  Segundo  Duarte  et  al.  (2008)  estes  animais  estão  maduros

sexualmente a partir dos sete anos. 

2.2. Nidificação de tracajás

O comportamento  de nidificação das  fêmeas  ocorre em etapas:  o assoalhamento  é

caracterizado por subidas ocasionais nas praias para exporem-se ao calor do sol e a caminhada

de vistoria, que é o comportamento de observação das praias e barrancos. Em alguns casos as

fêmeas  escavam  levemente  o  substrato  para  testar  a  consistência  do  solo  e  examinar

olfativamente  até  a  definição  do ambiente  ideal  para  nidificação.  A  formação  da  cova  é

realizada pela escavação do substrato usando-se as patas posteriores e a eliminação de um

líquido facilitando a remoção do substrato. Após a postura dos ovos (Figura 1) é realizado o

preenchimento  da  cova  utilizando  as  patas  posteriores  e  o  plastrão;  e  finalizando  com o

retorno à água (MOLINA, 1992; ANDRADE et al., 2008a; DUARTE et al., 2008). 

Figura 1: Exemplar de tracajá realizando postura dos ovos.

O  tracajá  desova  principalmente  à  noite  e  a  desova  ocorre  anualmente  estando

relacionada com o ciclo de vazante e enchente das águas, sendo que a desova e incubação são

realizadas na época da seca e o nascimento dos filhotes no inicio da enchente. Dessa forma, a

desova pode ocorrer em períodos diferentes dependendo da região: durante janeiro e fevereiro

no Rio Capanaparo, Venezuela (THORBJARNARSON et al., 1993), nos meses de Julho a

Agosto no oeste do Rio Amazonas; no baixo Rio Amazonas ocorre de Setembro a Outubro; e

em novembro no Rio Negro e afluentes (DUARTE et al. 2008; TERAN; MÜLHEN, 2008;

ESCALONA et al., 2009). 
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A profundidade da cova do tracajá pode variar de 18 a 25 cm. O número de ovos por

ninho varia de 9 a 40, com média de 28,8 ± 9,2 ovos e o tamanho médio dos ovos pode variar

de 42,2 x 29,5 mm e peso médio de 21,7 ± 2,1 g (TERAN; MÜLHRN, 2008; PIGNATI;

PEZZUTI, 2012). 

2.3. Uso e Conservação do Tracajá pelas Populações Ribeirinhas

As  populações  de  P.  expansa,  P.  unifilis e  P.  sextuberculata apresentam  grande

importância econômica, sendo a carne desses animais apreciada pelo seu alto índice proteico

(88,03 a 94,68%) (PEZZUTI et al., 2010). 

Os ribeirinhos  e  comunidades  tradicionais,  desde muitas  décadas  atrás,  possuem o

hábito de se alimentar do que pescam, caçam e colhem no entorno de suas casas. Eles utilizam

os quelônios principalmente para o fornecimento de carne como fonte de proteína, além disso,

as tartarugas  são usadas  para confecção de artesanato e utensílios.  A carapaça é utilizada

como bacia, instrumento agrícola, podendo também ser queimada, e sua cinza misturada com

barro para a fabricação de potes; e os escudos servem para a confecção de bolsas, pentes,

grampos  e  fivelas  (CAPUTO et  al.,  2005).  A pele  do  pescoço  pode ser  utilizada  para  a

fabricação de tamborins e a gordura para fins medicinais, além de ser misturada com resina

para impermeabilizar barcos. O óleo extraído do ovo é usado para culinária,  iluminação e

produção de cosméticos (SMITH, 1979).

Devido  a  este  elevado  consumo  por  ribeirinhos,  os  tracajás  tornam-se  animais

ameaçados de extinção, principalmente devido ao consumo de animais maduros sexualmente.

Dessa forma, o número de fêmeas que desovam diminui e o consumo dos ovos prejudica a

inserção anual de novos indivíduos na natureza. Além disso, como são animais de vida longa

e com baixo índice reprodutivo se tornam mais vulneráveis aos processos globais de predação

e destruição de habitat (ALMEIDA, 2007; RODRIGUES; MOURA, 2007; VIDAL; COSTA,

2008;  VISMARA,  2010;  SANTOS;  BLAMIRES,  2012).  Tendo  em  vista  o  declínio  da

população,  estabeleceu-se a Lei  de Proteção a Fauna, Lei  Nº 5.197 de 1967, proibindo o

comércio de quelônios. 

Uma  alternativa  para  os  problemas  de  conservação  é  a  inclusão  comunitária  no

gerenciamento  dos  recursos  (TERAN,  2005).  Assim,  desde  1964  iniciaram-se  no  Brasil

programas do governo federal de preservação de quelônios. As atividades são direcionadas

prioritariamente  à  preservação  de  P.  expansa  e,  em  menor  escala,  de  P.  unifilis,  P.
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sextuberculata,  P.  erythrocephala  e  Peltocephalus  dumerilianus (CAPUTO  et  al., 2005;

SALERA-JUNIOR; MALVASIO, 2005; CANTARELLI, 2006). 

Estes projetos têm como objetivo recuperar e manter as populações de quelônios das

áreas naturais, controlando as populações por meio de proteção das matrizes no seu habitat

natural, em sítios de reprodução e impedindo a coleta dos ovos, realizando manejo e soltura

de milhões  de filhotes  na natureza.  Para isso,  teoricamente,  é  realizado o monitoramento

permanente  dos  locais  de  reprodução,  do  número  de  covas  e  da  produção  de  filhotes,

aumentando-se,  dessa  forma,  o  sucesso  reprodutivo  das  espécies.  Além  disso,  educação

ambiental com as comunidades tradicionais e ribeirinhas e o incentivo da criação comercial

legalizada  desestimulando  a  caça  predatória  e  o  comércio  ilegal  podem contribuir  para  a

diminuição da pressão sobre os estoques naturais (ALHO, 1985; TERAN, 2005; MALVASIO

et al., 2005; ANDRADE et al., 2008b; VIDAL; COSTA, 2008).

P.  unifilis é  considerada  uma  das  espécies  mais  consumida  na  região  Amazônica

(VIDAL; COSTA, 2008; PANTOJA-LIMA et al., 2014). Porém, possui um grande potencial

para a criação comercial  devido à fácil  adaptação às condições  de cativeiro,  resistência  à

manipulação, elevada taxa reprodutiva quando comparado às outras espécies, fácil adaptação

aos alimentos de origem animal e vegetal, rápido crescimento inicial e possuem ovos e carne

de  boa  qualidade  e  de  boa  aceitação  pelos  consumidores  (THORBJARNARSON,  1993;

MALVASIO et al., 2003; COSTA et al., 2008b; DUARTE et al., 2008).

2.4. Alimentação de Quelônios

Os tracajás possuem bicos córneos que, além de usados para apreensão dos alimentos,

atuam na defesa. A mandíbula tem potente musculatura e quebra facilmente os alimentos. A

língua  é  curta  e  firmemente  aderida  ao  assoalho  da  boca,  com  a  glote  localizada

posteriormente.  As  glândulas  salivares  produzem  muco,  mas  não  produzem  enzimas

digestivas (PORTAL et al., 2002; SOUZA, 2004; COSTA et al., 2008a).

Estes  quelônios  possuem  cinco  etapas  sucessivas  de  alimentação,  nem  todas

obrigatórias: forrageio que ocorre quando o animal permanece nadando ou caminhando no

recinto,  aproximando  as  narinas  do  solo;  perseguição  que  ocorre  quando  a  presa  está

movimentando-se  na  água  e  o  quelônio  a  localiza;  apreensão  que  se  caracteriza  pelo

abocanhamento  do alimento,  podendo ocorrer  no chão da caixa  d’água,  na parte  seca do

tanque,  ou  na  superfície  da  água;  dilaceração  que  consiste  na  utilização  dos  membros

dianteiros de forma alternada, usando o membro que estiver do mesmo lado para o qual a
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cabeça estiver voltada e ingestão do alimento. A ação das garras e da força do membro reparte

o alimento em pedaços menores. A ingestão do alimento ocorre quando o animal abre e fecha

a boca, projetando a cabeça para frente e para trás, respectivamente, caracterizando assim uma

deglutição gradual (MALVASIO et al., 2003). Quando os alimentos não tem mobilidade não

ocorre  perseguição  e  o  animal  realiza  o  reconhecimento  olfativo  após  a  aproximação

(ALMEIDA et al., 1986; MALVASIO et al., 2003).

Belkin e Gans (1968) observaram o comportamento de várias espécies de tartarugas

aquáticas  e  descreveram o movimento  que esses  animais  fazem ao ingerir  algum tipo  de

alimento (Figura 2). A cabeça é projetada sobre a água em um ângulo de aproximadamente

45º, em seguida, a tartaruga abre a mandíbula para que a aresta de corte lateral do maxilar

inferior fique paralela com a superfície da água. A cabeça e o pescoço são então lentamente

retraídos para a ingestão do alimento. Em P. unifilis a água entra na faringe e é mantida no

interior da boca; depois de um período de alguns segundos, o animal levanta a mandíbula

inferior e fecha a boca. A cabeça é submersa novamente forçando a saída da água através das

narinas, concluindo então a ingestão do alimento.

Figura  2:  Esquema  do  processo  de  ingestão  de  alimento  por  Tracajá  (A)  Tracajá
aproximando-se  da  superfície;  (B)  Abrindo  a  boca  para  a  ingestão  do  alimento;  (C)
Expelindo água pela faringe (BELKIN; GANS, 1968).

O tracajá  é  um quelônio  onívoro,  que  em ambiente  natural  alimenta-se de peixes,

pequenos crustáceos e plantas. Portal et al. (2002) estudaram a alimentação natural de tracajás

na região do Município de Pracuúba, Estado do Amapá, e encontraram 35 diferentes espécies

vegetais, sendo a maioria de leguminosas (22,81%) e gramíneas (8,57%). 

Nos primeiros anos de vida do tracajá, o crescimento é melhor com o fornecimento de

alimentos à base de proteína animal, provavelmente, devido a um maior nível proteico e a

uma concentração  de  aminoácidos  essenciais.  Com o aumento  da  faixa  etária  do  animal,

aumenta a porcentagem de alimentos de origem vegetal, porém, não está comprovado se isto

ocorre em todas as espécies do gênero Podocnemis (MALVASIO et al., 2003).
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Estudos realizados  por  Sá et  al.  (2004) mostraram que filhotes  de  P. expansa em

cativeiro,  nos  dez  primeiros  meses  de  vida,  obtiveram  melhor  crescimento  com  dietas

compostas por 27% proteína bruta. Acrescentaram ainda, que a dieta contendo proteína bruta

de origem animal apresentou melhores resultados que as de origem vegetal.

Apesar  de estudos indicarem a porcentagem adequada de proteína  na  ração,  ainda

existem poucos estudos direcionados especificamente ao tracajá em cativeiro, e menos ainda

avaliando a saúde desses animais.

2.5. Criação em Cativeiro

A criação comercial de quelônios amazônicos foi normalizada pelas Portarias 142-N

de 30 de dezembro de 1992 (criação em cativeiro de P. expansa e P. unifilis) e 070 de 23 de

agosto de 1996 (comercialização de produtos e subprodutos de P. expansa e P. unifilis) e pela

Instrução Normativa 169 de 20 de fevereiro de 2008 (institui e normatiza as categorias de uso

e  manejo  da  fauna  silvestre  em  cativeiro  em  território  brasileiro,  visando  atender  às

finalidades socioculturais, pesquisa científica, conservação, exposição, manutenção, criação,

reprodução, comercialização, abate e beneficiamento de produtos e subprodutos) (ANDRADE

et al., 2008b).

Na  criação  comercial  de  quelônios  em cativeiro,  as  instalações  precisam  estar  de

acordo com as exigências da Portaria nº 142/92 (IBAMA), para as fases de reprodução, cria,

recria, alimentação e manutenção, para que ao submeter o animal ao ambiente artificial com

características  semelhantes  ao do habitat  natural,  consiga-se o seu crescimento satisfatório

(ANDRADE et al., 2008c; DUARTE et al., 2008).

As principais instalações para um criatório de quelônios são: 1) berçário, instalação

onde os  filhotes  ficam durante  o primeiro  ano de vida,  recebendo maior  proteção e  uma

alimentação que permita melhor crescimento inicial; 2) tanque ou barragem de crescimento,

instalação onde os animais são transferidos após a saída do berçário; 3) tanque ou barragem

de reprodução, que se destina aos reprodutores e matrizes, onde deverá ser construída uma

praia artificial com areia fina ou média, com no mínimo um metro de altura acima do nível da

água. Quanto mais divididos forem os lotes, preferencialmente por classe e tamanho ou peso,

menor  é  a competição  e  maior  uniformidade os animais  apresentarão  (ANDRADE et  al.,

2008b).  Além  de  alguns  cuidados,  tais  como:  a  água  deve  ser  renovável  ou  renovada,

dependendo do tipo de tanque; e o viveiro deve ser fertilizado para ocorrer reprodução de
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plâncton,  útil  ao  equilíbrio  ecológico  do  ambiente  aquático  (ANDRADE  et  al.,  2008b;

COSTA et al., 2008b).

O crescimento corpóreo dos répteis é influenciado pelas condições ambientais externas

como  temperatura,  alimentação,  qualidade  da  água,  densidade  populacional  e  por  fatores

biológicos, como sexo e maturidade (SÁ et al., 2004). Dessa forma, para manter um animal

em cativeiro,  é  necessário  que  o  criador  tenha  à  sua  disposição  um conjunto mínimo  de

informações sobre a biologia e o estilo de vida desse animal, como por exemplo, quanto o

animal come, como cresce, como se reproduz, como tolera as variações na temperatura e na

qualidade da água (MARCON et al., 2008; ALMEIDA, 2011). 

Desta forma, são poucos os criadores que investem nessa área, e a pressão de caça

continua aumentando. Atualmente, a exploração e venda ilegal é uma forma de concorrência

desleal  para  a  quelonicultura,  pois  os  animais  capturados  em  seu  ambiente  natural  são

vendidos por um preço inferior aos cultivados para comércio (REBÊLO; PEZZUTI, 2000;

VIDAL; COSTA, 2008).

A principal dificuldade enfrentada pela quelonicultura refere-se a questões nutricionais

(COSTA et al., 2008a). Pouco se conhece sobre as reais exigências nutricionais da dieta de P.

expansa e P. unifilis. Estudos indicam que 90% da alimentação desses animais, em condições

naturais, são compostas de vegetais. Contudo, o item alimentar mais utilizado na criação em

cativeiro tem-se constituído de ração para peixes, com níveis proteicos variando de 28% a

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

et al., 2008b; VISMARA, 2010). 

A densidade de estocagem e o tipo de alimento fornecido na criação de P. unifilis e P.

expansa em cativeiro é um fator decisivo para que se atinja ao menos o peso do animal vivo

de 1,5 kg para comercialização,  conforme determinam as Portarias  Normativas  Nº 142/92

(criação)  e  Nº  70/96  (comercialização).  Além disso,  grande  número  de  animais  em uma

pequena área leva-os à competição por alimento,  espaço, abrigo, entre outros, o que pode

promover estresse e redução na taxa de crescimento e ganho de peso (COSTA et al., 2008b;

MARCON et al., 2008).

Deste  modo,  estudos  sobre  nutrição  de  quelônios  são  necessários,  por  ser  uma

informação essencial para a produção de animais em cativeiro, já que o interessante para os

criadores  comerciais  é  utilizar  uma  alimentação  com  níveis  nutricionais  adequados,  que

atendam às  necessidades  de  desenvolvimento  desses  animais,  proporcionando  redução  de

custo e aumento da produtividade.
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2.6. Condição de saúde de quelônios

Os  parâmetros  hematológicos  e  bioquímicos  são  úteis  para  analisar  o  estado

fisiológico  dos  animais  (KNOTKOVÁ  et  al., 2002;  CHRISTOPHER et  al.,  2003;

OLIVEIRA-JUNIOR et al.,  2009; WHITING et al.,  2007). Este tipo de avaliação oferece

algumas vantagens tais  como: diagnóstico de doenças,  condição de estresse, desnutrição e

desidratação; sem que haja a necessidade de sacrificar o animal (CHRISTOPHER et al., 2003;

KELLER et  al.,  2004;  KNOTKOVÁ et  al.,  2005;  WHITING  et  al.,  2007).  Além disso,

diferentes  parâmetros  podem ser analisados em uma amostra  de sangue, esse aspecto nos

permite ter, em uma mesma amostra, acesso a um conjunto variado de informações sobre a

fisiologia de cada animal (MARCON et al., 2008).

Os tecidos hematopoiéticos dos quelônios e de outros répteis, em geral, estão situados

no fígado, no baço e, em menor proporção, na medula (MARCON et al., 2008; TAVARES-

DIAS et al., 2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2009; ZHANG et al., 2011). O eritrograma

inclui o hematócrito, a concentração de hemoglobina e a contagem do número de eritrócitos

presentes no sangue, além dos índices hematimétricos: volume corpuscular médio (VCM),

hemoglobina corpuscular média (HCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média

(CHCM).  O  hematócrito  representa  a  proporção  de  células  vermelhas  ou  eritrócitos

sedimentados  no  sangue  (TAVARES-DIAS et  al.,  2009),  sendo  que  valor  aumentado  do

hematócrito pode levar a uma dificuldade no fluxo do sangue exigindo mais do coração e

quando  diminuído  pode  indicar  anemia  (MARCON  et  al.,  2008).  A  concentração  de

hemoglobina reflete  a capacidade que o sangue tem de transportar o oxigênio,  permitindo

produzir  a  energia  necessária  para manter  as  funções normais  do metabolismo do animal

(ZHANG et al.,  2011). O número de eritrócitos retrata a estimativa do número de células

vermelhas  circulantes  (1,0  mm3 equivale  a  10-6 litros  ou  a  1,0  µL).  Nos  quelônios,  os

eritrócitos possuem núcleo, podendo por isso estar presente na circulação do animal por mais

tempo (ZHANG et al., 2011).

A partir da obtenção dos parâmetros hematológicos descritos acima, pode-se calcular

os índices hematimétricos. Esses índices nos fornecem informações sobre o comportamento

do eritrócito diante de alterações no volume de água no organismo, bem como na quantidade

de íons como ferro (Fe2+), sódio (Na+) potássio (K+), cloreto (Cl-) e cálcio (Ca2+), entre outros.

O VCM representa o volume que uma única célula vermelha pode apresentar no momento em

que  o  sangue  foi  retirado  do  animal.  Se  em  uma  dada  condição  o  animal  perder  água

excessivamente, seu volume sanguíneo diminuirá e, com isso, as células vermelhas do sangue
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podem murchar, causando diminuição no VCM. Em situação oposta, se houver excesso de

água corpórea, o aumento do volume de sangue pode ser acompanhado por um aumento do

VCM. Dessa forma, estas análises podem identificar se o animal está ou não em equilíbrio

hídrico ou eletrolítico (MARCON et al., 2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2009; TAVARES-

DIAS et al.,  2009). O HCM representa a quantidade de hemoglobina presente no sangue,

fornecendo indicações sobre o comportamento do volume celular, que se reflete em maior ou

menor  quantidade  de  hemoglobina  no  seu  interior.  Para  os  eritrócitos  nucleados  esse

parâmetro  pode  ser  importante,  pois  a  síntese  de  novas  moléculas  de  hemoglobina  pode

ocorrer  repetidas  vezes,  dependendo  das  necessidades  metabólicas  do  animal.  Essas

características  também  podem  influenciar  o  CHCM,  que  representa  a  proporção  de

hemoglobina em relação ao volume do eritrócito (MARCON et al., 2008).

O plasma sanguíneo é constituído principalmente por água, além de uma variedade de

substâncias como: sais minerais (sódio, potássio, cálcio, cloreto e outros), produtos finais da

digestão das proteínas (aminoácidos), açúcares (glicose), lipídeos (triglicerídeos e colesterol),

vitaminas,  hormônios,  metabólitos,  produtos de excreção (ureia,  amônia e ácido úrico).  A

análise  do  nível  de  metabólitos  presentes  no  plasma  pode  informar  as  quantidades  dos

principais nutrientes exigidos e consumidos pelo organismo do animal, como a glicose, os

triglicerídeos, o colesterol e as proteínas totais, além da quantidade de íons (Na+, K+ e Cl-,

entre  outros),  assim como dos produtos  de excreção.  Condições  ambientais  e  nutricionais

podem promover  mudanças  na composição  química  do plasma,  facilmente  diagnosticadas

através da análise desse constituinte do sangue (MARCON et al., 2008; TAVARES-DIAS et

al., 2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2009). 

Desta forma, o estudo das características do sangue pode fornecer informações clínicas

importantes  para  o  entendimento  do  estado  geral  de  saúde  e  do  próprio  desempenho  do

animal, seja em seu ambiente natural ou quando submetido aos procedimentos inerentes da

criação em cativeiro (MARCON et  al.,  2008;  TAVARES-DIAS et  al.,  2008;  TAVARES-

DIAS et al., 2009).

Tavares Dias et al. (2009) concluíram que os parâmetros hematológicos e bioquímicos

de P. expansa são bons indicadores para monitorar a saúde nutricional destes animais quando

em cativeiro. 

Rossini et al. (2010) relataram que os parâmetros hematológicos e bioquímicos de P.

expansa são de extrema importância para a conservação e preservação de quelônios, tanto em

cativeiro, como em ambiente natural. Segundo os autores, os valores hematológicos podem
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servir como marcadores  biológicos para monitoramento de ecossistemas contaminados,  ou

condições que podem comprometer a reprodução e conservação de espécies ameaçadas.

Devido à importância de se conhecer os processos fisiológicos dos animais através dos

parâmetros hematológicos e bioquímicos e ao conhecimento de que o estresse promovido pelo

manejo  durante  o  cultivo  pode  alterá-lo  até  mesmo  causando  mortes,  mais  estudos  são

necessários sobre a condição de saúde de tracajás quando criados em cativeiro, possibilitando

os quelonicultores em suas práticas de cultivo, obter maior produtividade e lucratividade.

3. Hipóteses

Quanto maior a porcentagem de proteína ofertada na ração durante a fase inicial de

desenvolvimento do tracajá em cativeiro, maior seu crescimento corpóreo.

Alto nível de proteína na alimentação influencia negativamente a saúde do tracajá.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo Geral

Determinar o nível de exigência em proteína bruta na fase inicial de desenvolvimento

de tracajás, Podocnemis unifilis, através de avaliações fisiológicas dos animais: crescimento e

hematologia.

4.2. Objetivos Específicos

- Verificar o crescimento de filhotes de tracajá em relação às diferentes porcentagens

de proteína bruta ofertada na alimentação;

- Avaliar  os efeitos da alimentação com diferentes níveis de proteína (28, 36 45 e

55%) sobre a condição de saúde (crescimento e hematologia) de tracajás na fase inicial de

desenvolvimento.

- Determinar o percentual ideal de proteína bruta na alimentação de filhotes de tracajá

na fase inicial de desenvolvimento.
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5. Material e Métodos

5.1. Descrição do Projeto

O Estado do Amapá localiza-se no extremo Norte do Brasil, na região Neotropical de

maior diversidade de organismos aquáticos do planeta, sendo considerado o mais preservado

do Brasil. A pesca possui elevada importância no estado, porém há algum tempo o aumento

da pressão exploratória  vem ocasionando o declínio dos estoques naturais  e a  diminuição

gradativa de tamanho das espécies de peixes, tornando cada vez mais necessária a busca por

alternativas  de  novas  fontes  alimentares  e  de  renda  para  as  comunidades  ribeirinhas

amazônicas, podendo-se destacar a quelonicultura (MAGNANINI, 1952). 

O  presente  trabalho  está  inserido  no  projeto  financiado  pela  Embrapa  intitulado

“Manejo e cultivo do tracajá (Podocnemis unifilis): uma alternativa ecológica e social para o

desenvolvimento rural sustentável no Amapá”. Este projeto tem como objetivo incentivar a

quelonicultura  no  Estado  do  Amapá,  aliando  os  aspectos  bioecológicos  para  subsidiar  o

manejo do tracajá em ambiente natural e sua criação em cativeiro, gerando tecnologias para

melhoria dos sistemas de cultivo da espécie e criando uma fonte de renda alternativa para a

comunidade,  promover  a  conscientização  de  crianças,  jovens  e  adultos  do  Município  de

Pracuúba. Este projeto recebeu a Autorização Ambiental No. 0584/2012, do Instituto do Meio

Ambiente  e  de  Ordenamento  Territorial  (Termo  de  Cooperação  Técnica,  celebrado  entre

SEMA  e  IMAP,  Governo  do  Estado  do  Amapá),  permitindo  realizar  captura,  coleta,

transporte, soltura de tracajás, Podocnemis unifilis, além da exposição dos animais em eventos

de divulgação de tecnologias e pesquisas da Embrapa Amapá.

5.2. Obtenção dos filhotes de tracajá

Os filhotes de tracajá utilizados neste estudo foram obtidos no Município de Pracuúba,

Estado do Amapá. Os animais foram transportados para o Laboratório de Aquicultura e Pesca

da Embrapa  Amapá  (Guia de Trânsito  Animal/GTA no.  16627,  emitido  pela  Agência  de

Defesa e Inspeção Agropecuária, DIAGRO, Governo do Estado do Amapá) após 60 dias da

eclosão dos ovos. Os filhotes foram alimentados com ração comercial para peixes com 28%

de proteína bruta (PB) (Figura 3), além de vegetação do ambiente natural, manejo aplicado

pelo ribeirinho,  responsável  pelo local  de  manutenção  dos  tracajás,  durante  o período no

Município de Pracuúba.



28

Figura  3:  Filhotes  de  tracajá  P.  unifilis  após  eclosão  dos  ovos,
sendo  mantidos  em  caixas  de  polietileno  com  água,  ração
comercial (28% de proteína bruta) e vegetal natural. 

5.3. Aclimatação e manutenção dos animais em laboratório

Os filhotes de tracajás (Figura 4A) passaram por um período de 15 dias de aclimatação

às condições laboratoriais. Durante este período foram alimentados duas vezes ao dia (10h e

16h), com ração comercial  contendo 28% de proteína bruta (PB), na proporção de 5% da

biomassa total.

Os  exemplares  de  tracajás  foram  divididos  aleatoriamente  em  12  unidades

experimentais com 10 indivíduos em cada, mantidos em caixas de polietileno com capacidade

para 250 litros (L) de água,  adaptados com rampa de madeira  para permitir  o acesso dos

animais à área seca. As caixas foram abastecidas com cerca de 100 L de água, de modo a

manter a densidade de 100 indivíduos/ m³.

As caixas experimentais passaram por um rodízio, tanto no período de aclimatação

quanto no período experimental, de forma que a posição das caixas era trocada semanalmente,

uniformizando a influência da luz solar e  do sombreamento sobre os filhotes  durante seu

desenvolvimento.  Assim,  minimizando  as  diferenças  e  possibilitando  visualizar  alterações

fisiológicas dos animais apenas devido ao fator estudado, isto é, nível de proteína na dieta

fornecida.

5.4. Delineamento experimental
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O período experimental total do presente trabalho, sobre nutrição e alimentação dos

tracajás foi de 90 dias (de Abril  a Julho de 2013).  Todos os animais  foram identificados

através de pequenos cortes na carapaça realizados cuidadosamente com alicate,  de acordo

com o esquema de identificação de quelônio proposto por Haller (2002) (Figura 4B).

Figura 4: (A) Exemplares de filhotes de tracajá P. unifilis com marcação na carapaça (setas) (B). Esquema
para  identificação  de  quelônios,  através  de  marcações  realizadas  na  carapaça,  proposto  por  HALLER
(2002). 

Os grupos experimentais foram denominados como T28, T36, T45 e T55, de acordo

com os teores  de proteína bruta  (PB) informada pela  marca  fabricante  no rótulo de cada

ração, no caso: 28, 36, 45 e 55%, respectivamente, totalizando, quatro diferentes tratamentos.

Cada tratamento foi realizado em três replicas (triplicata), totalizando 120 animais (Figura 5).

A ração comercial utilizada foi adquirida no mercado local de Macapá, AP, sendo utilizadas

as preparadas para peixes, de uma das marcas reconhecidas no mercado nacional e mundial. 

5.5. Análises bromatológicas das rações

Análises bromatológicas das rações comerciais utilizadas foram realizadas para fins de

verificação de seus níveis de proteína bruta, extrato etéreo, matéria seca, cinzas, e fósforo. As

rações foram moídas em moinho analítico portátil IKA, modelo A11 BASIC, acondicionadas

em sacos plásticos e, em seguida, encaminhadas ao Laboratório de Análise de Alimentos da

Embrapa Amapá. 

As determinações  foram feitas  de acordo com as  seguintes  metodologias:  proteína

bruta  (PB),  determinada através  do Método Kjeldahl  (Nx6,25),  expressa em porcentagem

(IAL,  2008;  SOUZA; NOGUEIRA, 2005);  extrato  etéreo  (EE),  determinado em aparelho
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Soxhlet com éter de petróleo sob refluxo durante 4 horas, expresso em porcentagem (SILVA;

QUEIROZ,  2002;  SOUZA;  NOGUEIRA,  2005);  matéria  seca  (MS),  determinada

gravimetricamente em estufa a 105 °C até peso constante, expressa em porcentagem (SILVA;

QUEIROZ,  2002;  SOUZA;  NOGUEIRA,  2005);  cinzas  (CIN),  determinada

gravimetricamente  em  mufla  a  105  °C  por  4h,  expressa  em  porcentagem  (IAL,  2008;

SOUZA; NOGUEIRA, 2005); e fósforo (P), determinado por complexometria e medida a

absorbância a 725 nm em espectrofotômetro FEMTO, Modelo CIRRUS 80MB, expresso em

g.kg-1 (GOMES; OLIVEIRA, 2011).

5.6. Monitoramento da qualidade de água

A limpeza das caixas experimentais  (Figura 5B) foi realizada como rotina, durante

todo o experimento,  a  cada  dois  dias.  A qualidade  da água das  caixas  experimentais  foi

monitorada  e  avaliada  a  cada  quinze  dias,  obtendo-se  informações  de  pH,  através  de

peagâmetro  digital;  e  de  alcalinidade,  dureza  e  amônia  totais  e  de  nitrito,  através  de  kit

comercial  para análise  de água piscicultor  (kits  para produtor  – água doce,  Alfakit  Ltda.,

Florianópolis, SC).

Figura 5: (A) Caixas experimentais dos tracajás; (B) manutenção e limpeza das caixas d’água
utilizadas no experimento com tracajás.

5.7. Avaliações fisiológicas
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Os animais foram submetidos às análises biométricas, hematológicas e bioquímicas a

cada 30 dias, contados a partir do início do experimento e finalizado após 90 dias (0, 30, 60 e

90 dias). Assim, quatro avaliações foram realizadas, durante o período experimental, a fim de

determinar  o melhor  nível  de proteína  bruta  na alimentação dos  animais,  em sua fase de

desenvolvimento, em relação à condição de saúde. As análises mensais foram realizadas em

15 animais por grupo experimental, sendo 5 animais de cada réplica. Os animais não foram

repetidos em duas análises seguidas.

5.7.1 Avaliações Biométricas

Os dados biométricos foram obtidos em todas as análises realizadas a cada 30 dias. A

biometria foi realizada após a coleta da amostra sanguínea, a fim de não alterar os resultados

das análises hematológicas, utilizando-se paquímetro digital,  determinando-se comprimento

da  carapaça  (cm),  largura  da  carapaça  (cm),  comprimento  do  plastrão  (cm),  largura  do

plastrão (cm) (Figura 6) e altura da carapaça (cm); e utilizando-se balança de precisão para

determinação do peso corporal  total  (g). O ganho de peso dos animais  foi calculado pela

diferença entre o peso médio final e o peso médio inicial em cada tratamento.

Figura 6: Biometria dos tracajás: comprimento da carapaça (Ccar), largura da carapaça
(Lcar), comprimento do plastrão (Cpla), largura do plastrão (Lpla), abertura plastrão-
carapaça (Apc) (SALERA-JUNIOR; MALVASIO, 2005).

5.7.2 Parâmetros Hematológicos e Bioquímicos 
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Amostras sanguíneas de cada exemplar de tracajá avaliado foram coletadas da veia

femoral  (Figura 7),  utilizando seringas plásticas  (com capacidade para 1,0 mL)  e  agulhas

descartáveis,  contendo heparina sódica como anticoagulante.  As amostras  coletadas  foram

mantidas em gelo durante todo o processo para obtenção do hematócrito, da concentração de

hemoglobina e da contagem de células vermelhas.

O  hematócrito  (Ht)  foi  determinado  pelo  método  do  microhematócrito  com  tubo

capilar (75 mm x 1 mm) de vidro, no qual um volume de sangue é centrifugado em centrífuga

para  microhematócrito  (FANEM  modelo  SPIN  1000)  a  10.000  rpm,  durante  5  minutos

(Figura 8). Os resultados estão expressos em porcentagem.

Figura 7: Coleta de amostra sanguínea através da veia femoral
em filhote de tracajá.

A concentração total de hemoglobina (Hb) foi determinada através da diluição de 10

µL de amostra de sangue total em 2,0 mL de reagente de Drabkin (COLLIER, 1944) (Figura

9), com leitura da absorbância de cada amostra em espectrofotômetro (Biospectro modelo SP-

220) a 540 nm. Após a realização dos cálculos o resultado foi expresso em g.dL-1.
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Figura  8:  Centrífuga  para  microhematócrito
contendo capilares com amostras sanguíneas de
tracajá para determinação de hematócrito.

A contagem de eritrócitos (Eri) foi realizada após diluição de 10 µL de amostra de

sangue total  em 2,0 mL de solução de formol-citrato com azul  de toluidina (OLIVEIRA-

JÚNIOR et al., 2008) (Figura 9), com a contagem dos eritrócitos em câmara de Neubauer

modificada  sob  microscópio  óptico  (Edutec).  O  resultado  está  expresso  em  milhões  de

eritrócitos (Eri) por µL de sangue.

Figura  9:  Tubos  de  ensaio  contendo formol-citrato  (esquerda)  para
contagem  dos  eritrócitos  e  reagente  de  Drabkin  (direita)  para
determinação da concentração total de hemoglobina do sangue.
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Os  índices  hematimétricos:  volume  corpuscular  médio  (VCM),  a  hemoglobina

corpuscular  média  (HCM) e  a  concentração  de  hemoglobina  corpuscular  média  (CHCM)

foram calculados de acordo com as seguintes equações:
• Volume Corpuscular Médio (VCM=fL)=(Ht / Eri) x 107

• Hemoglobina Corpuscular Média (HCM=g.dL-1)=(Hb / Eri x 106) x 1012

• Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM= g.dL-1)= (Hb / Ht) x 100

A  amostra  de  sangue  remanescente  de  cada  exemplar  de  tracajá  foi  centrifugada

(Centrifuge 5424, marca Eppendorf) a 10.000 rpm, para obtenção do plasma. O plasma obtido

de  cada  animal  foi  separado  em alíquotas  e  congelado  a  -18  °C  para  determinação  das

concentrações  de  glicose,  proteína,  triglicerídeos,  ureia  e  colesterol,  através  de  kits

colorimétricos (Doles®, Goiânia, GO), com leitura em espectrofotômetro Biospectro (modelo

SP-220).

A  concentração  de  glicose  foi  determinada  após  a  incubação  das  amostras  por  5

minutos em banho-maria FANEM (modelo 1147) a 37 ºC e a leitura das absorbâncias de cada

amostras  foi  realizada  a  510 nm;  as  concentrações  de  colesterol  e  triglicerídeos  de  cada

amostra foi determinada após incubação por 10 minutos em banho-maria a 37 ºC, tendo a

absorbância lida em espectrofotômetro a 510 nm; a concentração plasmática de ureia de cada

amostra incubada por 5 minutos em banho-maria a 37 ºC foi determinada com a leitura da

absorbância  em comprimento  de  onda  de  600 nm;  e  a  determinação  da  concentração  de

proteínas totais no plasma de tracajás foi realizada com a leitura das absorbâncias a 550 nm.

O valor da absorbância dos padrões de cada um dos metabólitos analisados: glicose,

proteína, triglicerídeos, colesterol e ureia, foram determinados para calcular a concentrações.

Estes valores estão expressos em mg.dL-1  para glicose, triglicerídeos, colesterol e em g.dL-1

para ureia e proteína.

 

5.8. Análise Estatística

Os resultados obtidos das avaliações biométricas,  hematológicas e bioquímicas  dos

tracajás foram comparados estatisticamente entre os grupos de diferentes teores de proteína

bruta na ração (T28, T36, T45 e T55). Primeiramente foi realizado teste de normalidade e em

seguida aplicado ANOVA, foi aplicado teste posteriori paramétrico ou não-paramétrico: os

valores  paramétricos  foram  testados  pelo  teste  de  Tukey-Kramer;  e  os  valores  não

paramétricos  foram  testados  pelo  teste  Kruskal-Wallis,  para  saber  quais  grupos  eram
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diferentes entre si. O teste de correlação de Pearson foi realizado entre os valores de amônia

da água e PB da ração, amônia e pH da água, e ureia plasmática e PB da ração.

6. Resultados

6.1. Análise bromatológica das rações comerciais

De acordo com a análise bromatológica (Tabela 1), as rações ofertadas aos animais do

grupo  de  tratamento  com  28  e  55%  PB  continham  teores  médios  de  PB  abaixo  do

especificado. As amostras de rações de 45% PB apresentaram maiores valores de fósforo e de

extrato etéreo (P<0,01) em relação às rações 36 e 28% PB. A ração com 36% PB apresentou

valor maior de matéria seca, estatisticamente significativa (P<0,01), em relação ao grupo de

28%  PB.  A  ração  de  28%  PB  mostrou  maior  porcentagem  de  cinzas,  estatisticamente

significativa (P<0,01), em relação à ração de 45% PB.

Tabela 1: Proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria seca (MS), cinzas (CIN), e
fósforo  (P)  das  rações  comerciais  utilizadas  na  alimentação  dos  filhotes  de  tracajá,
contendo diferentes níveis de proteína bruta (28, 36, 45 e 55% PB).

28% PB 36% PB 45% PB 55% PB
PB (%) 24,95 ± 1,19 36,82 ± 1,29 46,73 ± 1,41 50,72 ± 2,39
EE (%) 3,05 ± 0,02a 3,30 ± 0,13ab 9,04 ± 0,02b 5,56 ± 0,19ab
MS (%) 88,78 ± 0,12a 92,20 ± 0,16b 90,89 ± 0,04ab 89,90 ± 0,10ab
CIN (%) 11,54 ± 0,10a 10,29 ± 0,04ab 8,01 ± 0,02b 10,63 ± 0,05ab
P (MS g.kg-1) 7,62 ± 0,26ab 4,91 ± 0,96a 8,41 ± 1,70b 7,40 ± 1,81ab

Letras iguais na linha indica que não existe diferença estatística significativa entre os tratamentos (P>0,01). Não
foi realizado o teste para os diferentes níveis de PB nas rações. 

6.2. Qualidade da água

No presente  estudo altos  níveis  de proteína  (55% PB) ofertada  na alimentação de

tracajás (P. unifilis) resultaram no aumento da concentração de amônia da água das caixas

experimentais, podendo influenciar na fisiologia dos animais (Tabela 2). O nível de amônia

presente  na  água de  manutenção  dos  animais  do grupo T55 aumentou  significativamente

(P<0,01) quando comparado aos níveis de amônia da água dos grupos T28 e T36; o grupo

T45 apresentou valor significativamente maior que o grupo T28. 
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Tabela 2: Valores de amônia (mg.L-1 N-NH3), pH, alcalinidade (mg.L-1  CaCO3), nitrito (mg.L-1), dureza
total  (mg.L-1  CaCO3)  e  temperatura  (ºC) (média  ± desvio padrão)  da água das  caixas  nas  quais  foram
mantidos tracajás P. unifilis alimentados com ração comercial de diferentes porcentagens de proteína (28,
35, 45 e 55% PB) durante o período experimental de 90 dias.

Tratamento T28 T36 T45 T55
Amônia (mg.L-1 N-NH3) 2,68 ± 1,79a 4,55 ± 2,93ab 6,55 ± 3,93bc 8,03 ± 4,12c
pH 6,31 ± 0,29a 6,43 ± 0,41ab 6,56 ± 0,31ab 6,75 ± 0,35b
Alcalinidade (mg.L-1 CaCO3) 25,60 ± 11,87a 33,43 ± 14,34ab 39,92 ± 16,07bc 58,81 ± 15,82c
Nitrito (mg.L-1) 0,01 ± 0,03a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a
Dureza total (mg.L-1 CaCO3) 19,52 ± 6,69a 16,19 ± 7, 40a 16,67 ± 8,56a 16,19 ±8,04a
Temperatura (ºC) 27, 34 ± 1,96a 27,13 ± 1,83a 27,41 ± 2,08a 27,29 ± 2,03a
Letras iguais entre grupos indica que não existe diferença estatística significativa entre os tratamentos (P>0,05).

Assim, mesmo com realização de limpeza e troca da água das caixas experimentais a

cada dois dias, afirmar que quanto maior  a porcentagem de proteína na ração ofertada na

alimentação dos animais,  maior  o nível  de amônia  excretada na água de manutenção dos

animais (r(Pearson) = 0,50; P<0,001) (Figura 10).

Figura 10: Valor médio (± desvio padrão) da concentração  de amônia (mg.L-1 N-NH3) da
água das caixas dos grupos experimentais em relação a quantidade de proteína bruta (28,
36, 45 e 55%) nas rações fornecida aos animais durante 90 dias de experimento.

Os  valores  de  pH  e  de  alcalinidade  da  água  (Tabela  2)  apresentaram  diferença

significativa: T55 indicou valores de pH mais altos que o T28 (P<0,001); T55 apresentou

maior  de  alcalinidade  que  os  tratamentos  T28  e  T36  (P<0,001);  T45  apresentou  maior

alcalinidade  que  T28  (P<0,05).  Assim,  utilizou-se  a  análise  da  correlação  de  Pearson

confirmando que quanto maior a concentração de amônia total, mais elevado se torna o pH

dessa água (r(Pearson) = 0,764; P<0,001). Os valores obtidos sobre a concentração de nitrito e
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dureza total da água mantiveram-se constantes (P>0,05) em todos os tanques experimentais,

durante todo o período experimental. A temperatura da água variou entre 23 e 30 ºC, sem

apresentar diferença estatística significativa entre os grupos (P>0,05).

6.3. Biometria

Ao final dos 90 dias de experimento, os filhotes de todos os tratamentos apresentaram

crescimento  corpóreo  e  ganho  de  peso,  porém  não  sendo  possível  observar  diferença

estatística significativa entre os tratamentos (P>0,05) (Tabela 3). 

Tabela 3: Acompanhamento mensal do crescimento corporal (média ± desvio padrão) de filhotes de tracajá com
peso (g) e medidas da carapaça e do plastrão (mm) dos grupos T28, T36, T45 e T55, alimentados com diferentes
porcentagens de proteína bruta (PB) de zero a 90 dias de experimento.

Período de
Experimento

Tratamento PB Peso (g)
Comprimento
da carapaça

(mm)

Largura da
carapaça

(mm)

Comprimento
do plastrão

(mm)

Largura do
plastrão

(mm)

Altura
carapaça
plastrão

(mm)

0 dias

T28

T36

T45

T55

28%

25,05 ± 4,02 52,44 ± 2,92 45,87 ± 2,04 47,06 ± 2,67 22,86 ± 1,31 23,02 ± 1,08

23,71 ± 3,21 50,43 ± 5,98 45,06 ± 2,32 46,46 ± 2,01 22,44 ± 1,22 22,85 ± 1,12

25,39 ± 3,36 52,61 ± 2,92 45,83 ± 2,10 47,00 ± 5,03 22,98 ± 1,21 23,15 ± 1,21

24,53 ± 3,77 50,99 ± 5,94 45,22 ± 2,00 47,09 ± 2,10 23,99 ± 5,79 23,28 ± 2,46

30 dias

T28 28% 32,11 ± 6,62 57,36 ± 4,20 49,98 ± 3,00 51,81 ± 4,00 25,01 ± 1,60 25,18 ± 1,50

T36 36% 30,47 ± 5,70 56,24 ± 4,00 49,19 ± 2,80 50,80 ± 3,60 24,72 ± 1,50 24,76 ± 1,40

T45 45% 32,33 ± 4,32 57,74 ± 3,60 50,47 ± 2,00 52,45± 3,20 24,92 ± 1,40 25,48 ± 1,10

T55 55% 31,21 ± 5,05 57,31 ± 3,90 49,13 ± 2,70 51,88 ± 3,40 25,28 ± 1,40 24,92 ± 1,10

60 dias

T28 28% 37,61± 6,44 60,99 ± 4,10 52,37 ± 2,40 54,85 ± 3,70 26,68 ± 1,60 26,50 ± 1,10

T36 36% 39,49 ± 8,04 61,91 ± 4,40 53,36 ± 3,40 55,64 ± 4,30 26,53 ± 1,40 26,57 ± 1,60

T45 45% 42,67 ± 9,31 63,72 ± 5,10 53,38 ± 3,70 57,94 ± 4,80 27,20 ± 2,00 27,00 ± 1,70

T55 55% 42,28 ± 9,32 62,48 ± 5,71 53,45 ± 3,67 56,74 ± 4,66 26,23 ± 1,95 27,68 ± 1,71

90 dias

T28 28% 52,92 ± 8,48 66,77 ± 7,20 58,46 ± 3,60 61,70 4,10 28,52 ± 1,50 29,48 ± 1,50

T36 36% 46,51 ± 10,84 65,26 ± 6,20 56,14 ± 3,20 59,36 ± 4,60 27,23 ± 1,80 29,20 ± 2,40

T45 45% 53,63 ± 8,30 68,26 ± 4,10 57,39 ± 2,80 61,64 ± 3,50 29,24 ± 1,20 29,64 ± 1,30 

T55 55% 52,37 ± 9,31 69,16 ± 4,99 58,42 ± 3,09 61,91 ± 4,57 28,04 ± 1,84 29,73 ± 1,58

Não existe diferença estatística significativa entre os tratamentos (P>0,05) dentro de cada período de avaliação.

Os animais do grupo T45 apresentaram maior media de ganho de peso no período de 0

a 30 dias e ao final do experimento e o T55 apresentou maior ganho de peso no período de 60

dias, porém não houve diferença estatística significativa (Tabela 4).



38

Tabela 4: Valores médios (± desvio padrão) do ganho de peso vivo (g) por período de alimentação em filhotes de

tracajá alimentados com diferentes níveis de proteína bruta (28, 36, 45 e 55% PB) na ração.

T28 T36 T45 T55

0 a 30 dias de alimentação 6,13 ± 2,53 6,35 ± 3,93 6,99 ± 1,45 6,93 ± 3,10

0 a 60 dias de alimentação 13,48 ± 4,80 16,26 ± 7,15 17,23 ± 6,93 17,49 ± 6,24

0 a 90 dias de alimentação 26,94 ± 5,40 22,63 ± 10,08 28,69 ± 8,61 27,77 ± 9,09

Não existe diferença estatística significativa entre os tratamentos (P>0,05) dentro de cada período de análise.

A Figura 11 apresenta a media de ganho de peso dos animais de acordo com cada

tratamento (T28, T36, T45 e T55) a cada 30 dias e a media total dos 90 dias de experimento. 

Figura  11:  Media  de  ganho de  peso  por  período de  tratamento  dos  filhotes  de  tracajá
alimentados com diferentes níveis de proteína bruta ofertada na ração de acordo com cada
tratamento (T28; T36; T45 e T55).

 

6.4. Análises hematológicas e bioquímicas

As análises hematológicas  dos tracajás alimentados por até  90 dias com diferentes

níveis proteicos: T28, T36, T45 e T55, estão apresentados na Tabela 5.

A  contagem  de  eritrócitos  não  mostrou  diferença  estatística  significativa  entre  os

grupos  alimentados  com  diferentes  níveis  de  PB  na  ração,  em  cada  avaliação  mensal

realizada.  Contudo, quando comparados os animais alimentados com o mesmo teor de PB

entre os períodos de tratamento, o grupo T28 apresentou menor valor de número de eritrócito

no  período  de  0  a  30  dias,  sendo  diferente  estatisticamente  dos  demais  períodos

experimentais; o grupo T36 apresentou menor valor do número de eritrócitos no período de 0

a 30 dias estatisticamente diferente do período de 60 a 90 dias; o grupo T45 apresentou menor
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valor de eritrócito no período de 0 a 30 dias estatisticamente diferente dos demais períodos; o

grupo T55 apresentou diferença estatística nas contagens de eritrócitos entre os períodos de 0

a 30 e 60 a 90 dias; 0 a 30 e 30 a 60 dias; e 30 a 60 e 60 a 90 dias.

Tabela 5:  Variáveis hematológicas (média ± desvio padrão) realizadas mensalmente em filhotes de tracajá dos
grupos T28, T36, T45 e T55, alimentados com diferentes porcentagens de proteína bruta (PB), pelo período total
de 90 dias.

0 a 30 dias
T28 T36 T45 T55

Eri (106.µL-1) 0,16 ± 0,07aA 0,17 ± 0,05aA 0,17 ± 0,05aAC 0,15 ± 0,05aA
Ht (%)
Hb (g.dL-1)

15,00 ± 2,00aA 11,00 ± 4,00bA 12,00 ± 2,00bAC 12,00 ± 2,00bA
6,03 ± 0,84aA 4,85 ±1,08bA 5,18 ± 1,68abcA 5,91 ± 0,95cA

VCM (fL)
HCM (g.dL-1)

1198,02 ± 705,83aA 684,86 ± 297,19aA 759,29 ± 321,69aA 855,02 ± 265,67aA
466,25 ± 250,13aA 301,68 ± 105,36aA 346,02 ± 142,14aA 414,15 ± 140,65aA

CHCM (g.dL-1) 39,98 ± 3,93aA 46,75 ± 11,10abA 46,49 ± 6,96abAB 48,12 ± 6,42bAB
30 a 60 dias

T28 T36 T45 T55
Eri (106.µL-1) 0,22 ± 0,08aB 0,22 ± 0,04aB 0,24 ± 0,08aB 0,22 ± 0,07aB
Ht (%) 15,00 ± 2,00aA 14,00 ± 3,00aAB 12,00 ± 2,00aB 12,00 ± 2,00aA
Hb (g.dL-1) 6,26 ± 1,50abB 5,69 ± 1,04aAB 6,40 ± 1,05abB 7,10 ± 1,52bB
VCM (fL) 737,15 ± 286,04aA 653,13 ± 172,08aA 566,11 ± 194,24aA 638,05 ± 257,60aB
HCM (g.dL-1) 302,74 ± 112,79aA 264,77 ± 53,65aA 278,88 ± 73,85aA 340,88 ± 97,17aAB
CHCM (g.dL-1) 41,59 ± 6,25aA 41,55 ± 7,09aA 50,48 ± 7,99abA 58,95 ± 18,70bA

60 a 90 dias
T28 T36 T45 T55

Eri (106.µL-1) 0,22 ± 0,06aB 0,23 ± 0,08aAB 0,27 ± 0,07aC 0,27 ± 0,04aC
Ht (%) 16,00 ± 2,00aA 15,00 ± 3,00aB 17,00 ± 2,00aC 17,00 ±2,00aB
Hb (g.dL-1) 7,15 ± 1,11abAB 6,29 ± 1,03aB 7,57 ± 1,67bB 7,25 ± 1,14abB
VCM (fL) 761,07 ± 256,97aA 749,66 ± 211,71aA 681,34 ± 141,71aA 663,78 ± 140,81aAB
HCM (g.dL-1) 329,90 ± 69,22aA 293,04 ± 87,74aA 285,99 ± 39,13aA 272,37 ± 47,61aB
CHCM (g.dL-1) 45,71 ± 10,19aA 40,80 ± 8,31aA 43,02 ± 7,71aB 41,83 ± 6,58aB
Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos em um mesmo
período de tempo (P>0,05) e letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa em um mesmo
período de tempo (P<0,05).  Letras  maiúsculas  iguais  na mesma coluna e mesmo parâmetro indica que não houve diferença estatística
significativa entre períodos de um mesmo grupo de tratamento (P<0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e mesmo parâmetro
indica diferença estatística significativa entre períodos de um mesmo grupo de tratamento (P<0,05).

Os animais alimentados entre 0 a 30 dias com ração com 28% de PB apresentaram

maior  valor  de  Ht  quando comparado  aos  demais  grupos,  T36,  T45 e  T55.  Nos  demais

períodos de avaliações não foram observada diferença estatística nos valores de Ht em relação

à quantidade de proteína na alimentação. Quando comparados os animais alimentados com o

mesmo teor de PB entre os períodos experimentais, T28 não apresentou diferença estatística

significativa no valor de Ht. O grupo T36 no período de 0 a 30 dias apresentou menor valor de

Ht estatisticamente significativa em relação ao período de 60 a 90 dias; os grupos T45 e T55

apresentaram valores de Ht no período de 60 a 90 dias maiores em relação aos respectivos

grupos nos demais períodos.

No  período  de  0  a  30  dias  de  alimentação  com ração  com 36% PB,  os  animais

apresentaram Hb estatisticamente  menor  dos  animais  alimentados  com 28  e  55% de  PB
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(P<0,05). O grupo T36 apresentou valor de Hb significativamente menor no período de 30 a

60 dias de alimentação; sendo que o grupo T55 apresentou o maior valor de Hb nesse mesmo

período de 30 a 60 dias. Ao final do experimento, o grupo T55 apresentou maior valor de Hb.

Os grupos alimentados com ração com 28% PB não apresentaram diferenças estatísticas na

concentração de Hb entre os períodos de análise; o valor de Hb do grupo T36 apresentou-se

estatisticamente  menor  aos  30 dias  de análise  em relação ao período de 60 a 90 dias  de

alimentação;  os animais  do grupo T45 no período de 0 a 30 dias mostraram valor de Hb

estatisticamente menor que as demais avaliações; ocorrendo da mesma forma para o grupo

T55.

Não houve diferença estatística significativa nos valores de VCM entre grupos em um

mesmo período de tratamento. Quando comparado os animais alimentados com o mesmo teor

de PB entre os períodos de tratamento os grupos T28, T36 e T45 não apresentaram diferenças

estatística significativa nos valores de VCM. O grupo T55 apresentou maior valor de VCM no

período de 0 a 30 dias estatisticamente diferente do período de 30 a 60 dias.

Não houve diferença estatística significativa nos valores de HCM entre grupos em um

mesmo período de tratamento. Quando animais alimentados com o mesmo teor de PB entre os

períodos de tratamento foram comparados, os grupos T28, T36 e T45 não apresentaram HCM

diferentes estatisticamente. O grupo T55 apresentou maior HCM no período de 0 a 30 dias

em relação ao período de 60 a 90 dias (P<0,05).

Com 30 dias de alimentação o grupo T28 apresentou menor CHCM estatisticamente

significativo em relação ao grupo T55. No período de 30 a 60 dias, os grupos diferiram entre

si nos valores de CHCM sendo que T55 apresentou valor estatisticamente maior em relação

aos  grupos  T28  e  T36.  O  período  de  avaliação  de  60  a  90  dias  não  indicou  diferença

estatisticamente significativa entre os grupos alimentados com diferentes níveis proteicos na

ração. Quando comparado os animais alimentados com o mesmo teor de PB entre os períodos

de tratamento os grupos T28 e T36 não apresentaram diferenças estatística significativa nos

valores de CHCM. O grupo T45  apresentou menor valor de CHCM no período de 60 a 90

dias estatisticamente diferente do período de 30 a 60 dias; o grupo T55 apresentou maior valor

de CHCM com 30 a 60 dias de alimentação,  estatisticamente  significativo em relação ao

período de 60 a 90 dias.

Verificou-se que houve correlação positiva entre o nível de proteína na ração fornecida

aos animais e a concentração de ureia plasmática dos tracajás (r(Pearson) = 0,515; P<0,001).

Assim,  pode-se  inferir  que  quanto  maior  a  porcentagem  de  proteína  na  alimentação  dos

animais, maior a concentração de ureia plasmática (Figura 12).
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Figura 12: Valor médio (± desvio padrão) da concentração de ureia (mg.dL-1) no plasma de
tracajás  P. unifilis  em relação a quantidade de proteína bruta (28, 36, 45 e 55%)  na dieta
fornecida aos animais durante os 90 dias de experimento.

Após  30 dias  de  alimentação  dos  tracajás  com diferentes  teores  de  proteína  bruta

(28%, 36%, 45% e 55%) observou-se que T45 apresentou menor concentração plasmática de

proteína estatisticamente significativa em relação à T28 (Tabela 6). No período de 30 a 60 e

60 a 90 dias de alimentação, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas

nas concentrações de proteína. Quando comparado os animais alimentados com o mesmo teor

de  PB entre  os  períodos  de  tratamento  o  grupo T28  apresentou  maior  valor  de  proteína

plasmática no período de 0 a 30 dias de alimentação em relação ao de 30 a 60 dias; o grupo

T36 apresentou maior valor ao período de 60 a 90 dias de tratamento em relação ao período

de 0 a 30 dias; o T45 apresentou maior valor de proteína com 60 a 90 dias de alimentação

estatisticamente diferente dos demais períodos de tratamento; o T55 não apresentou diferença

significativa da concentração plasmática de proteína entre os períodos de tratamento (P>0,05).
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Tabela 6: Análises bioquímicas (média ± desvio padrão) de filhotes de tracajá dos grupos T28, T36, T45 e
T55, alimentados com diferentes porcentagens de proteína bruta (PB), realizadas mensalmente pelo período
total de 90 dias.

0 a 30 dias
T28 T36 T45 T55

Proteína (g.dL-1) 3,80 ± 0,67aA 3,19 ± 0,81abA 3,13 ± 0,44bA 3,52 ± 0,56abA
Glicose (mg.dL-1) 58,88 ± 25,32aA 70,54 ± 21,44aA 36,02 ± 4,95bA 75,62 ± 13,63aA
Ureia (mg.dL-1) 27,12 ± 13,07aAB 35,67 ± 14,73aAB 39,85 ± 15,47aA 123,44 ± 79,33bA
Colesterol (mg.dL-1) 102,42 ±26,80aA 123,76 ± 46,77aA 146,60 ± 33,64aA 223,68 ± 98,79aA
Triglicerideos (mg.dL-1) 176,17 ± 67,07aA 276,86 ± 233,83aA 137,38 ± 71,09aA 154,05 ± 110,19aA

30 a 60 dias
T28 T36 T45 T55

Proteína (g.dL-1) 2,99 ± 0,59aB 3,50 ± 0,86aAB 3,27 ± 0,52aA 3,06 ± 0,67aA
Glicose (mg.dL-1) 59,53 ± 11,94aA 60,22 ± 15,05aA 67,47 ± 11,46aB 59,42 ± 7,05aB
Ureia (mg.dL-1) 16,50 ± 4,89abA 13,80 ± 4,28aA 28,45 ± 15,31bcA 54,31 ± 32,70cB
Colesterol (mg.dL-1) 99,04 ± 17,72aA 120,60 ± 42,57aA 130,89 ± 52,22aA 107,40 ± 30,26aA
Triglicerideos (mg.dL-1) 60,14 ± 43,48aB 283,50 ± 267,58bA 255,30 ± 184,82bA 131,59 ± 58,82abA

60 a 90 dias
T28 T36 T45 T55

Proteína (g.dL-1) 3,25 ± 1,51aAB 3,98 ± 0,59aB 3,93 ± 0,44aB 3,56 ± 0,40aA
Glicose (mg.dL-1) 63,04 ± 8,87aA 63,54 ± 16,24aA 62,64 ± 13,91aB 59,42 ± 7,05aB
Ureia (mg.dL-1) 30,76 ± 10,00aB 40,96 ± 14,33abB 42,52 ± 26,15abA 73,91 ± 40,58bAB
Colesterol (mg.dL-1) 217,30 ± 80,24aB 98,60 ± 21,86bA 143,09 ± 60,61abA 129,08 ± 66,84bA
Triglicerídeos (mg.dL-1) 151,46 ± 96,72aAB 183,28 ± 144,98aA 386,30 ± 215,73bA 131,85 ± 92,82aA
Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos em um
mesmo período de tempo (P>0,05) e letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa em um
mesmo período de tempo (P<0,05). Letras maiúsculas iguais na mesma coluna e mesmo parâmetro indica que não houve diferença
estatística significativa entre períodos de um mesmo grupo de tratamento (P<0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e
mesmo parâmetro indica diferença estatística significativa entre períodos de um mesmo grupo de tratamento (P<0,05).

De  0  a  30  dias  de  alimentação  os  animais  do  grupo  T45  apresentaram  menor

concentração de glicose estatisticamente significativa dos demais tratamentos. Nos períodos

de 30 a 60 e 60 a 90 dias de alimentação, não foram observadas diferenças estatisticamente

significantes nas concentrações de glicose entre os grupos alimentados com diferentes níveis

proteicos nas rações. Quando comparado os animais alimentados com o mesmo teor de PB

entre  os  períodos  de  tratamento  os  grupos  T28  e  T36  apresentaram  níveis  de  glicose

semelhante  em  todos  os  períodos  de  tratamento,  não  apresentando  diferença  estatística

significativa (P>0,05); o T45 apresentou menor valor estatisticamente significativo de glicose

com 30 dias de alimentação em relação aos demais  períodos; o T55 apresentou diferença

estatística nos valores de glicose sendo maior valor no período de 0 a 30 dias de tratamento,

estatisticamente significativo em relação aos períodos de 30 a 60 e 60 a 90 dias.

Os animais alimentados com maior nível de proteína bruta na ração, T55, durante o

período de 0 a 30 dias,  apresentaram valor de ureia plasmática praticamente quatro vezes

maior  em relação  aos  demais  grupos.  No período de  30 a  60 dias  de alimentação  a  alta

concentração de ureia no plasma foi observada novamente, sendo que os animais alimentados

com 45% de  PB obtiveram aumento  no  valor  de  ureia  apresentando  diferença  estatística

significativa do grupo T36; e o grupo T55 apresentou diferença dos grupos T28 e T36. Ao

final do experimento, com 90 dias de alimentação, os animais do grupo T55 apresentaram
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maior  valor  de  ureia  estatisticamente  significativo  em  relação  o  grupo  T28.  Quando

comparado os animais alimentados com o mesmo teor de PB entre os períodos de tratamento,

o grupo T28 apresentou menor valor de ureia estatisticamente significativo no período de 30 a

60 dias quando comparado com 60 a 90 dias de alimentação; o T36 apresentou maior valor de

ureia no período de 60 a 90 dias estatisticamente significativo em relação ao período de 30 a

60 dias de alimentação; o T45 não apresentou diferença estatística nos valores de ureia em

relação  aos  períodos  de  tratamento  (P<0,05);  o  T55  apresentou  maior  valor  de  ureia  no

período de 0 a 30 dias estatisticamente significativo em relação ao valor do período de 30 a 60

dias de alimentação.

Não  foi  observada  diferença  estatística  entre  os  tratamentos  nas  concentrações  de

colesterol nos períodos de 0 a 30 e 30 a 60 dias de alimentação. No período de 60 a 90 dias de

alimentação o grupo T28 apresentou a maior valor de colesterol estatisticamente significativo

em relação  aos  grupos  T36  e  T55.  Comparando-se  os  animais  alimentados  com teor  de

28%PB  o  maior  valor  de  colesterol  foi  no  período  de  60  a  90  dias  de  alimentação,

estatisticamente significativo em relação aos períodos de 0 a 30 e 30 a 60 dias; os grupos T36,

T45  e  T55  não  apresentaram  diferenças  significativas  nos  valores  de  colesterol  entre  os

períodos de tratamento.

Não  foi  observada  diferença  estatística  entre  os  tratamentos  nas  concentrações  de

triglicerídeos plasmáticos no período de 0 a 30 dias de alimentação. No período de 0 a 60 dias

de  alimentação  o  grupo  T28  apresentou  menor  valor  de  triglicerídeo  estatisticamente

significativo  em relação  aos  grupos  T36 e  T45.  No período de  60  a  90  dias  os  animais

alimentados  com  45%  de  PB  apresentaram  maior  valor  estatisticamente  significativo  de

triglicerídeos em relação aos demais tratamentos. Quando comparado os animais alimentados

com o mesmo teor de PB entre os períodos de tratamento o grupo T28 apresentou maior valor

de triglicerídeos no período de 0 a 30 dias em relação ao período de 30 a 60 dias; os grupos

T36,  T45  e  T55  não  apresentaram diferenças  estatisticamente  significativas  (P>0,05)  nos

valores de triglicerídeos entre os períodos de tratamento.
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7. Discussão

7.1. Rações comerciais para peixes

Uma  análise  bromatológica  foi  realizada  em amostras  das  rações  comerciais  para

peixes  utilizadas  na  alimentação  dos  tracajás  do  presente  estudo.  As  rações  adquiridas

continham, de acordo com o fabricante, os seguintes níveis proteicos: 28, 36, 45 e 55 % de

PB, em sua composição. Contrariamente ao esperado, as rações utilizadas na alimentação dos

tracajás  dos  grupos  T28  e  T55  apresentaram  teores  médios  de  PB  menores  do  que  o

informado pela fábrica. Os demais parâmetros, como extrato etéreo, cinzas, teor de fósforo e

matéria seca, não foram comparados com as especificações informadas pelo fabricante. 

Contudo não se pode afirmar que essa diferença de quantidade de proteína na ração

fornecida  tenha  interferido  nos  resultados  de  ganho  de  peso  e  crescimento  corpóreo  dos

tracajás durante o experimento realizado, visto que os grupos alimentados com dietas com

diferentes níveis proteicos não apresentaram diferença estatística, quando analisados em um

mesmo  período.  Assim,  para  esta  fase  de  desenvolvimento  dos  tracajás  (período

compreendido entre  três e sete  meses  de vida),  as rações  contendo de 25 a 50% PB não

influenciam diferentemente em seu crescimento. Entretanto, Luz et al. (1994) testaram rações

contendo 20 e 25% de PB na alimentação de filhotes recém-eclodidos de tracajás e ao final de

oito meses observaram uma tendência a maior ganho de peso em animais alimentados com

25% de PB.

Já o estudo de Cantarelli (1994) avaliou rações formuladas com diferentes níveis de

proteína bruta, 18, 21, 24, 27 e 30% PB, além da ração comercial para peixe com 30% PB,

concluindo que há indícios  que a qualidade da proteína (animal  ou vegetal)  influencia no

desenvolvimento dos quelônios e que esses animais crescem melhor quando alimentados com

taxas acima de 27% de PB. Sá et al. (2004) relataram que dietas acima de 27% PB, nos dez

primeiros  meses  de  vida,  os  filhotes  de  P.  expansa responderam  melhor  mostrando

crescimento e ganho de peso. 

7.2. Qualidade da água

A influência da qualidade da água utilizada na manutenção dos quelônios durante a

sua  criação  ainda  foi  pouco  estudada.  Entretanto,  sabe-se  que  os  limites  de  tolerância  à

toxicidade de amônia varia de acordo com a espécie e que a qualidade da água é um requisito
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indispensável  em qualquer  sistema de criação (KINNE, 1976;  CYRINO et  al.,  2010).  As

avaliações de qualidade da água do presente estudo mostraram que quanto maior a quantidade

de proteína bruta ofertada na alimentação dos filhotes de tracajá, maior o nível de amônia na

água dos tanques de manutenção dos animais, mesmo tendo-se o cuidado de se realizar a troca

de água a cada três vezes por semana; e quanto maior o nível de amônia total, mais elevado se

torna o pH da água, estando de acordo com estudos realizados por Pereira e Mercante (2005)

a respeito dos efeitos da amônia na criação de peixes.

7.3. Análises biométricas

No ambiente natural o consumo dos alimentos à base de proteína animal é maior nos

primeiros anos de vida dos tracajás, com o aumento da faixa etária do animal,  aumenta a

porcentagem de alimentos de origem vegetal, porém ainda não está comprovado se isto ocorre

em todas as espécies do gênero Podocnemis. Em condições de cativeiro o maior consumo é à

base de proteína animal em toda fase de desenvolvimento (MALVASIO et al., 2003; COSTA

et al., 2008a).  Os filhotes de tracajás alimentados durante 90 dias com diferentes níveis de

proteína ofertada na ração não apresentaram diferença estatisticamente significativa (P>0,05)

no crescimento  corpóreo e  no ganho de peso.  Porém observou-se uma tendência  à  maior

ganho  de  peso  em  filhotes  alimentados  com  45%  de  PB.  Os  resultados  deste  estudo

corroboram com o  estudo de  Costa et  al. (2008b)  realizado  em filhotes  de  tartaruga-da-

Amazônia (P. expansa) e de tracajá (P. unifilis) durante 14 meses, não encontrando diferença

estatística significativa quanto ao efeito dos níveis de proteína (20%, 30% e 40% de PB) e

energia bruta (3.500 e 4.500 kcal de EB/kg) testados. Entretanto,  observaram que tracajás

criados  em  tanques-rede  (dentro  de  tanques  escavados),  tendem  a  obter  maior

desenvolvimento com rações de 30% de PB e 4.500Kcal de energia bruta.

Os filhotes de tracajá alimentados com ração com 45% de proteína bruta apresentaram

ganho  de  peso  médio  maior  que  os  demais  grupos  alimentados  com  níveis  menores  de

proteína bruta  na ração.  Porém,  os resultados  de ganho de peso apresentaram alto  desvio

padrão e a média de ganho de peso não apresentou diferença estatisticamente significativa

entre os níveis de tratamento. A duração do experimento pode ser um fator relevante para tal

diferença não ocorrer, visto que Sá et al. (2004) avaliaram o ganho de peso em filhotes de P.

expansa nos dez primeiros meses de vida com dietas contendo percentuais de proteína bruta

acima  de  27% e  somente  verificaram diferença  estatística  significativa  no  crescimento  e
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ganho de peso nos filhotes após 210 dias de idade, verificado que com o avanço da idade dos

animais é que a diferença se tornou mais evidente.

Estudo com muçuãs (Kinosternon scorpioides) com aproximadamente 3 anos de idade,

concluiu  que  os  animais  alimentados  com  ração  com  40%  de  PB  mostraram  melhor

desempenho em relação ao ganho de peso, quando comparados com animais alimentados com

dietas contendo níveis de 28%, 32% e 36%. Entretanto, os animais alimentados com 32% de

PB obtiveram maior ganho de peso em relação aos grupos de 28% e 36%, com isso os autores

relataram que o uso da ração com 32% de PB era mais vantajoso para o produtor devido ao

custo  da  ração  ser  menor  (BEZERRA  et  al.,  2011).  Resultados  semelhantes  foram

encontrados por Gadelha et al. (2012) em estudo em que avaliaram cinco níveis diferentes de

proteína bruta (24%, 28%, 32%, 36% e 40%)  nas rações ofertadas na alimentação de muçuã

com um ano de idade e concluíram que esta espécie responde melhor a rações contendo 40%

de PB.

Portal et al. (2002) relataram que 35 espécies de vegetais encontram-se na alimentação

natural de tracajá, sendo 12 espécies com teor de proteína bruta superior a 10%, as quais

apresentaram potencial para a composição de ração regional. Esses dados são semelhantes ao

de Almeida et al. (1986)  na região do Baixo Rio Xingu, Pará, que encontraram 32 espécies

vegetais consumidas por quelônios do gênero Podocnemis. Em estudo sobre a alimentação de

tartarugas  de  água  doce  (Podocnemidae  e  Chelidae)  no  Peru,  Ferronato  et  al.  (2013)

capturaram  20  indivíduos  de  P.  unifilis os  quais  apresentaram  dieta  composta  por  uma

variedade  de  material,  tanto  animal,  quanto  vegetal.  Verificaram  32  diferentes  tipos  de

material  animal  com 16 espécies de peixes, 12 espécies de insetos e 17 tipos de material

vegetal  correspondendo  a  62,9% do  material  estomacal.  Outro  estudo  sobre  alimentação

natural  de  P.  unifilis realizado  na  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável  Mamirauá,

Amazonas, Brasil, mostrou que todos os indivíduos analisados continham material vegetal no

conteúdo estomacal e 37% dos indivíduos apresentavam vestígios de material animal, entre

peixes, insetos, aranhas, crustáceos e esponja não identificada, concluindo que essa é uma

espécie que possui dieta generalista, consumindo os recursos mais abundantes do local e que a

alimentação  não  é  um  fator  limitante  para  a  população  desta  espécie  (BALENSIEFER;

VOGT, 2006).
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7.4. Análises hematológicas e bioquímicas

A  realização  dessas  avaliações  fisiológicas  permite  o  diagnóstico  de  doenças,  de

condição de estresse, desnutrição e desidratação sem que haja a necessidade de sacrificar o

animal  (CHRISTOPHER et  al.,  2003;  KELLER et  al.,  2004;  KNOTKOVÁ et  al.,  2005;

WHITING et al., 2007; MARCON et al., 2008). As análises hematológicas e bioquímicas

realizadas nos tracajás do presente estudo mostraram aumento significativo no nível de ureia

plasmática e amônia na água nos grupos de tracajás alimentados com níveis altos de proteína

bruta (55%), mostrando que quanto maior a quantidade de proteína bruta ofertada na ração,

maior a taxa de ureia no sangue e de amônia excretada na água.

 Resultado  similar  a  estes  foi  encontrado  em estudo  realizado  por  Whiting  et  al.

(2007), em duas populações de tartaruga verde no leste do Oceano Índico, concluindo que tais

referencias  são  importantes  para  permitir  o  acompanhamento  da  saúde  dos  indivíduos  e

populações e que o nível de ureia plasmática tem sido atribuído ao aumento ou declínio do

nível de proteína ofertado na dieta desses animais. Similarmente, Tavares-Dias et al. (2009)

mostraram que em relação ao cultivo da tartaruga da Amazônia (P. expansa) o baixo nível de

ureia plasmática foi causado pelo baixo nível de proteína na alimentação, além da diminuição

nos  valores  do  número  de  eritrócitos,  Ht,  Hb,  CHCM,  proteína,  glicose  e  colesterol  em

animais desnutridos, quando comparados com animais alimentados adequadamente. 

O  aumento  da  concentração  de  ureia  pode  ser  explicado  pelo  estudo  sobre  a

ureogênese  em  quelônios  realizado  por  Baze  e  Horne  (1970),  que  observaram  que  o

catabolismo de proteínas pode ser responsável pelo aumento da biossíntese da ureia. Bonnet

(1979) observou decréscimo significativo na concentração de ureia, em tartarugas  Chelonia

mydas  com cinco dias de jejum, confirmando que a concentração de ureia esta relacionada

com a dieta.

Contudo, não há relatos na literatura a respeito dos danos desta alta taxa de ureia no

sangue de quelônios, muito menos a respeito dos prejuízos que podem causar a alta taxa de

amônia  na água de manutenção desses animais.  Porém, diversos estudos com organismos

aquáticos mostram que o aumento de ureia no sangue pode indicar problemas de saúde, e a

exposição a altas concentrações de amônia na água onde são mantidos os animais pode causar

degeneração na pele, situação comum de sistemas de criação de peixes (ISMNIO-OBE et al.,

2003; PEREIRA; MERCANTE, 2005; CAMPOS et al., 2012). 

Marcon et al. (2008) realizaram estudo hematológico em exemplares de P. expansa em

animais  considerados  saudáveis  (grupo controle),  animais  parasitados,  animais  com perda
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anormal de água por dessecação e animais submetidos a diferentes métodos de criação. Os

resultados dos animais do grupo controle considerados animais saudáveis apresentou pouca

similaridade com os dados deste estudo, sendo valores da media de VCM mais próximos do

grupo alimentado com 28% de PB e a media do HCM mais similar com o grupo alimentado

com 36% de PB. 

Comparando  os  dados  dos  filhotes  de  tracajá  analisados  nesse  estudo com estudo

realizado  em  recém-eclodidos  de  tracajá  podemos  observar  maior  similaridade  entre  os

recém-eclodidos nos valores da contagem de eritrócitos,  CHCM e glicose com os filhotes

alimentados com 45% de PB e dos valores de VCM com os de 28% de PB (Tavares Dias et

al., 2012).

Os filhotes  de tracajás  alimentados  com rações  com 28 e 45% PB mostraram Hb

similares  ao  do  estudo  de  Oliveira-Junior  et  al.  (2009),  que  utilizaram  indivíduos  de  P.

expansa coletados  em  uma  fazenda  comercial  em  Manaus  alimentados  diariamente  com

macrófitas aquáticas e rações para peixe com 34% de PB. 
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8. Conclusões

Os resultados do presente estudo permitem concluir que existe uma tendência a maio-

res crescimento corpóreo e ganho de peso em filhotes de tracajá alimentados com altos níveis

de proteína (45 e 55%), na fase inicial de desenvolvimento, porém não mostrando diferença

estatística significativa sendo, portanto, rejeitada a primeira hipótese.

Após o período experimental de 90 dias, as rações contendo altos índices de proteína

(45 e  55%) promoveram aumento  nos  níveis  plasmáticos  de ureia  e,  como consequência,

aumento  na  concentração  de  amônia  na  água  de  manutenção  dos  tracajás,  influenciando

negativamente a condição de saúde dos animais, assim sendo aceita a segunda hipótese. 

Os tracajás alimentados com ração contendo 36% de proteína bruta não apresentaram

tais  alterações  e  obtiveram bom desempenho de ganho de peso.  Dessa forma,  na fase de

desenvolvimento  inicial  dos  tracajás,  recomenda-se  utilizar  dietas  com  teores  proteicos

menores que 45%.
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