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RESUMO 

Os padrões de crescimento dos quelônios são diversificados, podendo muitas espécies dobrar 

de tamanho e massa no primeiro ano de vida. Em geral, apresentam sua taxa de crescimento 

reduzida quando atingem a maturidade sexual e os fatores que definem tais efeitos podem ser: 

a mudança na dieta carnívora, quando filhote, para herbívora na maturidade; dimorfismo 

sexual; temperatura (maior crescimento no verão do que no inverno); quantidade de alimento 

ingerido e fatores de ordem genética. Quando atingem a maturidade sexual, desenvolvem 

características sexuais secundárias: os machos apresentam garras compridas, curvadas e 

caudas alongadas, com a cloaca na posição terminal, além disso, o macho de Kinosternon 

scorpioides começa a apresentar a cabeça, o pescoço, a garganta e o maxilar marcados com 

manchas negras (tigrados). Deste modo considerando que a morfologia externa é uma fonte 

de informação essencial quanto aos padrões de crescimento e desenvolvimento dos indivíduos 

e auxilia na compreensão das interações do organismo com o ambiente, este trabalho teve 

como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial, pré e pós dimorfismo sexual em muçuãs 

(Kinosternon scorpioides) criados no cativeiro científico do Projeto Bio-Fauna-ISARH/UFRA 

através das análises retroativas de dados biométricos dos animais. Dessa maneira foi possível 

observar que o crescimento inicial de muçuãs é contínuo, estes possuem crescimento mais 

acelerado após os cinco primeiros meses de idade. Filhotes de muçuã nos nove primeiros 

meses de vida alimentados com dietas 40% de proteína apresentam crescimento inicial 

contínuo. Até o quarto mês estes apresentaram crescimento com menor variação para P, CC, 

LC, CP e LP e após esse período os filhotes apresentaram crescimento mais acelerado. Nas 

análises biométricas estudadas houve diferença no período pré dimorfismo para machos, os 

quais apresentaram ganho de peso e crescimento superior aos animais pós dimorfismo, 

indicando que a fase de maturidade sexual influência o crescimento dos machos de muçuãs. 

Todavia, mais estudos ainda precisam ser realizados para se fornecer maiores subsídios para a 

utilização dessa informação para desenvolver análise alométricas para determinar sexo dos 

filhotes, além de desenvolver manejo especifico para cada sexo e elevar o potencial de ganho 

de peso e crescimento. 

 

 
Palavras-chave: animais silvestres, desenvolvimento corporal, quelônios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The growth patterns of the turtles are diverse, many species can double in size and mass in the 

first year of life. Generally have a reduced growth rate when they reach sexual maturity and 

the factors that define such effects can be: the change in carnivorous diet when puppy for 

herbivorous at maturity; sexual dimorphism; temperature (greater growth in summer than in 

winter); amount of food eaten and genetic order factors. When they reach sexual maturity, 

develop secondary sexual characteristics: the males have long claws, curved and elongated 

tails with the cloaca in the terminal position, moreover, the male Kinosternon scorpioides 

begins to show the head, neck, throat and jaw marked with black spots (brindled). Thus 

whereas the external morphology is an essential source of information about the patterns of 

growth and development of individuals and helps in understanding the interactions of the 

organism with the environment, this study aimed to evaluate the initial development, before 

and after sexual dimorphism muçuãs (Kinosternon scorpioides) created in scientific captivity 

Bio-Fauna-ISARH Project / UFRA through the retroactive analysis of biometric data of the 

animals. Thus it was observed that the initial growth of muçuãs is continuous, they have faster 

growth after the first five months of age. muçuã puppies in the first nine months fed with 40% 

protein present continuous initial growth. By the fourth month these grew less variation for P, 

CC, LC, CP and LP, and after this period the puppies showed faster growth. In the biometric 

analysis studied was no difference in pre dimorphism period for males, which showed weight 

gain and higher growth to post dimorphism animals, indicating that the phase of sexual 

maturity influence the growth of muçuãs males. However, more studies still need to be 

conducted to provide more subsidies for the use of this information to develop allometric 

analysis to determine the sex of the offspring, and develop specific management for each sex 

and increase the earning potential of weight and growth. 

 
Key-words: wild animals, body development, turtles. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os quelônios, popularmente conhecidos como tartarugas, cágados e jabutis, são 

indiscutivelmente valiosos componentes dos vários ecossistemas que habitam, não só por 

constituírem uma parte importante da biomassa faunística, mas também por desempenharem 

vários papéis na cadeia alimentar, ora como herbívoros ou carnívoros, ora como predadores 

ou presas. Eles também são vetores na dispersão de sementes e contribuem para uma 

variedade de outras interações ambientais que resultam em heterogeneidade e associações 

simbióticas (FRAZIER, 2000; GIBBONS et al., 2001; MOLL e MOLL, 2004). 

 A Amazônia possui histórico de potencial fornecedora de alimentos e outros produtos 

extrativistas. Com a fauna silvestre bastante apreciada na culinária local, e representando uma 

das poucas oportunidades de sustento na região as espécies amazônicas, assim como os 

répteis, sempre sofreram extensa ação antrópica, dentre os quais podemos citar o tráfico de 

animais silvestres (ALMEIDA, 2007). 

  A caça predatória e a venda ilegal de quelônios é ampla, e fragilmente combatida na 

região norte. Tais atividades estão entre as principais causas da acentuada diminuição dos 

estoques naturais e são empecilhos para os esforços de conservação das espécies. Entretanto 

tem sido admitido por pesquisadores, que o aumento da oferta de produtos oriundos de 

criadouros licenciados, diminua a pressão de caça sobre os estoques de quelônios de vida 

livre, desde que aja efetivo monitoramento dos sistemas de produção e das políticas de gestão 

destes recursos na natureza. Assim, ambas as iniciativas devem ser estimuladas, tanto os 

estudos relacionados com o desempenho e as perspectivas de aproveitamento da espécie em 

cativeiro como a proteção e conservação dos estoques de vida livre, enfatizando-se o manejo e 

o ordenamento de uso (SILVA, 2006). 

 Devido à sua vulnerabilidade à crescente ação antrópica, foi criada a Lei de Proteção a 

Fauna Silvestre Nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967, como forma de preservar as espécies de 

quelônios ainda existentes. A partir dessa Lei, foram criadas portarias especificas 

considerando a importância socioeconômica das espécies. Para quelônios foi elaborada a 

Portaria IBAMA n° 133/88, que estabelece a criação de filhotes de Podocnemis expansa e 

comercialização dos animais com peso mínimo de 12 Kg. Com a necessidade de revisão desta 

portaria, foi publicada a Portaria IBAMA nº 142/92, revogando a legislação em vigor e 

regulamentando a criação em cativeiro, além da P. expansa, quanto da P. unifilis, dando uma 

nova opção aos produtores na criação de quelônios. Posteriormente foi elaborada a Instrução 

Normativa IBAMA 169, de 20 de fevereiro de 2008, que permite a criação de mais duas 
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espécies: P. sextuberculata (Pitiú) e Kinosternon scorpioides (Muçuã), que também possuem 

grande importância socioeconômica para as comunidades ribeirinhas. 

 Sobre a criação em cativeiro, mesmo com a legislação permitindo a criação destes 

animais, com finalidade comercial (BRASIL, 2008), tal atividade encontra-se estagnada pela 

falta de informações que tornem a quelonicultura uma atividade sustentável. Com isso, o 

número de estudos sobre as espécies em relação à ecologia, biologia e reprodução vem 

crescendo. No entanto, as tecnologias para a criação 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. 

Por isso, através do projeto “Criação de Muçuã (Kinosternon scorpioides) em 

cativeiro: avaliação do potencial produtivo com vistas à criação comercial”, com inicio em 

abril de 2004 financiado pelo BASA, o GP Bio-Fauna, do Instituto Socioambiental e dos 

Recursos Hídricos – ISARH, da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, busca-se 

um maior entendimento sobre a biologia geral da espécie Kinosternon scorpioides em 

cativeiro gerando conhecimento aplicável da forma mais realista possível, para que os 

resultados possam servir de incentivo para o aproveitamento sustentável do mesmo. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 Avaliar o desenvolvimento inicial, pré e pós dimorfismo sexual em muçuãs 

(Kinosternon scorpioides) criados no cativeiro científico do Projeto Bio-Fauna-

ISARH/UFRA. 

3. REVISÃO DE LITERATURA  

3.1. IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DOS QUELÔNIOS 

A grande riqueza faunística do Brasil vem sofrendo graves ameaças, sendo que alguns 

fatores contribuem para o desaparecimento das espécies silvestres, tais como a destruição de 

seus habitats, a crescente ocupação humana, a exploração econômica e o tráfico de animais, 

que, por sua vez, tem uma grande representatividade (HELIODORO, 2009). O comércio 

ilegal de vida silvestre, o qual inclui a fauna e seus produtos, movimenta de 10 a 20 bilhões de 

dólares por ano (WEBSTER apud WEBB, 2001). É a terceira atividade ilícita do mundo, 

depois das armas e das drogas (ROCHA, 1995; LOPES, 2000). 

De acordo com Silva (2007), no Médio Rio Negro (AM), os quelônios são 

extremamente apreciados pelos ribeirinhos por constituírem uma ruptura na monotonia 
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alimentar do cardápio diário, em geral constituído por peixe. Há muito tempo, os quelônios 

são conhecidos como fonte alimentar. Inicialmente, os índios foram os principais 

consumidores de sua carne, ovos, gordura e vísceras. O costume foi estendido às populações 

ribeirinhas, principalmente na região amazônica, tornando-se um hábito alimentar e uma fonte 

alternativa de proteína (IBAMA, 1989; LUZ, 2005). Diversas pesquisas demonstram que os 

quelônios continuam a ser frequentemente utilizados como recurso alimentar por populações 

tradicionais, ribeirinhas e indígenas da região amazônica (FACHÍN-TÉRAN, 2005; 

HERNANDEZ & ESPÍN, 2003; PRITCHARD & TREBBAU, 1984; REBELO & PEZZUTI, 

2000; SMITH, 1979). 

De acordo com um estudo realizado no entorno do Parque Nacional do Araguaia-TO no 

período de 2010, com ribeirinhos e assentados, as espécies P. expansa (tartaruga-da-

amazônia) e do gênero Chelonoidis (jabutis) foram as mais consumidas. Esse resultado 

provavelmente está relacionado com a facilidade de captura de tais espécies, pois a P. 

expansa desova coletivamente e pode ser facilmente coletada no período de nidificação.  

Na região amazônica os ovos de P. expansa têm um uso histórico, durante o período 

colonial, comerciantes portugueses percorriam as praias de desova em grande escala à procura 

de espécimes, os quais eram utilizados na fabricação de óleo para cozinhar e iluminar 

(SMITH, 1979). Hoge (1952), já alertava para a possibilidade de P. expansa estar em vias de 

extinção no Rio Araguaia, principalmente em razão da coleta de seus ovos para extração de 

óleo, não somente com fins comestíveis, mas também para fazer sabão. Apesar de já não 

serem mais utilizados para fins de iluminação, populações indígenas e ribeirinhas da 

Amazônia ainda se alimentam dos ovos desses animais (FACHÍN-TÉRAN, 2005; REBELO 

& PEZZUTI, 2000). 

Até a década de 80, em algumas áreas do litoral brasileiro, era um hábito comum matar 

tartarugas marinhas para se consumir a carne e usar o casco para fazer armações de óculos, 

pentes e enfeites como pulseiras, anéis e colares (TAMAR/ICMBio, 2009). SALERA 

JÚNIOR (2005), estudando comunidades do baixo Araguaia, observou que os cascos de P. 

expansa, P. unifilis e C. fimbriatus são utilizados como adornos em residências urbanas e 

também na confecção de artesanato por indígenas.  

Ainda existe o conhecimento e o uso medicinal dos quelônios pelas populações, isto 

pode estar relacionado a elementos culturais e ainda a situação socioeconômica dos mesmos. 

Estudos já observaram o uso desses répteis na medicina popular brasileira. Alves et al. (2002) 

registrou o uso da banha das espécies do gênero Phrynops por pescadores artesanais no Açude 

Bodocongó, Campina Grande - PB, a qual era utilizada na cura de asma, reumatismo, “dor de 
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garganta”, “dor de ouvido”, entre outras enfermidades. As espécies desse gênero também 

foram citadas como de uso medicinal por vendedores da Feira de Caruaru, em Pernambuco 

(ALMEIDA & ALBUQUERQUE, 2002) e por moradores da Chapada Diamantina, na Bahia 

(MOURA & MARQUES, 2008). Pezzuti (2003) constatou que Chelonoidis sp. e Chelus 

fimbriatus são amplamente utilizados como zooterápicos em comunidades amazonenses, 

principalmente no tratamento de inchaços e hemorragias. 

Dentre os quelônios mais explorados como fonte de alimento podemos destacar as 

seguintes espécies: tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), tracajá (Podocnemis 

unifilis) e o muçuã (Kinosternon scorpioides) (BRITO & FERREIRA, 1978; PALHA et al. 

1999). O muçuã, pela qualidade de carne e subprodutos, constitui forte componente da 

história, costumes e economia das comunidades ribeirinhas e urbanas na Amazônia e, apesar 

de ser protegido pela legislação ambiental, tem seus estoques naturais explorados 

comercialmente de forma intensa e sem controle. Devido à proibição de sua captura, é 

impossível saber a quantidade de animais que são retirados da natureza (CASTRO, 2005). 

PALHA et al. (2006), em estudo para caracterizar as formas de comercialização e uso 

do Kinosternon scorpioides, em Belém, mediante pesquisa em supermercados, restaurantes e 

lojas especializadas em pescados, do total de entrevistados, 50% alegaram não vender o 

produto por ser ilegal e 23% confirmaram a comercialização. Para os entrevistados a oferta de 

muçuãs é intensa e frequente, mediante fornecedores clandestinos. O interesse pela aquisição 

legal de animais e produtos atingiu 89% dos entrevistados, sendo tal preferência pela carne 

para preparo do casquinho-de-muçuã, com preço médio de R$ 16,00 (R$ 13,00 a 25,00) a 

porção de ±150g. Para restaurantes, a demanda média foi de 260 muçuãs/mês, 

correspondendo ao preparo de 130/casquinhos/mês. Segundo os autores, estimativas sobre 

demanda para a carne de muçuãs no mercado de Belém, podem chegar a milhares de 

espécimes/ano. Tais valores podem estar subestimados, considerando-se os níveis de interesse 

(89%) verificados junto aos estabelecimentos especializados em culinária regional. Além 

disso, existem os estabelecimentos informais. Ressalta-se que a demanda é abastecida pelo 

comércio ilegal. 

Além da importância socioeconômica e ecológica dos quelônios, existe ainda uma 

questão defendida pela biologia da conservação que é o valor de existência das espécies em 

geral. Segundo Rodrigues (2002), as espécies têm seu próprio valor, independentemente de 

seu valor material para a sociedade humana. Este valor é conferido pela sua história 

evolucionária e por funções ecológicas únicas e também pela sua própria existência. Outro 
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aspecto que deve ser levado em consideração é que os quelônios são vistos com simpatia pela 

maioria das pessoas e podem ser utilizados como “bandeiras” para a proteção dos 

ecossistemas dos quais fazem parte (FRAZIER, 2000). 

Em diversas partes do mundo existem iniciativas conservacionistas que tentam 

restaurar e manter em equilíbrio os níveis populacionais de quelônios aquáticos e terrestres, 

sempre tentando preservar o habitat desses animais, integrando os valores culturais das 

comunidades que os utilizam e buscando a geração de renda alternativa para essas 

comunidades (CAMARA, 1982; PRITCHARD & TREBBAU, 1984; IBAMA, 1989; POUGH 

et al. 2001; FERRI, 2002). Uma solução seria a criação em cativeiro, facilitando o consumo, 

aumentando a renda e contribuindo com a preservação das espécies (VANZOLINI et al., 

1980; ACUÑA-MESÉN, 1994).   

 

3.2. ASPECTOS LEGAIS NA CRIAÇÃO DE QUELÔNIOS  

Muitas espécies estão em via de extinção, consequência da grande procura e da 

perseguição desmedida do homem que promove a destruição do habitat natural desses 

animais. Na tentativa de reverter esse quadro, o IBAMA encontrou como alternativa viável, 

permitir a criação de algumas espécies de animais silvestres em cativeiro. A Lei 5197 de 

1967, conhecida como Lei da Fauna, enquadra os animais silvestres como pertencentes à 

União, considerando como crime a perseguição, captura e matança desses animais. Contudo, 

essa mesma Lei, juntamente com a Lei de Crimes Ambientais, a 9605 de 1998, permitem a 

criação racional de tais animais com finalidade comercial. O IBAMA é o órgão oficial que 

normatiza e fiscaliza a criação de animais silvestres no Brasil, sendo os projetos de criação 

encaminhados a ele para análise e emissão de parecer (IBAMA, 2009).  

A partir da Lei da Fauna foram criadas portarias especificas. Para quelônios foi 

elaborada a Portaria IBAMA n° 133/88, que estabelece a criação de filhotes de Podocnemis 

expansa e comercialização dos animais com peso mínimo de 12 Kg. Com a necessidade de 

revisão desta portaria, foi publicada a Portaria IBAMA nº 142/92, revogando a legislação em 

vigor e regulamentando a criação em cativeiro, além da P. expansa, quanto da P. unifilis, 

dando uma nova opção aos produtores na criação de quelônios. Já na Instrução Normativa 

IBAMA 169, de 20 de fevereiro de 2008, que permite a criação das espécies P. expansa 

(Tartaruga-da-amazônia), P. unifilis (Tracajá), P. sextuberculata (Pitiú) e Kinosternon 

scorpioides (Muçuã). Estas espécies foram liberadas para fins comerciais em função de 

fatores como: possuírem ampla área de distribuição ao longo das bacias dos rios Amazonas e 

Tocantins; por constituírem papel na cultura e alimentação dos povos ribeirinhos; pela 
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excelência em carne; por serem rústicos e grande potencial zootécnico; pela possibilidade de 

serem criadas em consócio com aves e peixes (LUZ et al, 2005). 

 

3.3. CRIAÇÃO DE QUELÔNIOS EM CATIVEIRO 

A exploração zootécnica de espécies de vida silvestre tem atraído atenção de muito 

produtores rurais. Mais do que uma nova atividade comercial, a criação de animais silvestres 

se integra em um conjunto de alternativas para utilização sustentada e racional dos recursos 

naturais, que afirma que pode explorar comercialmente esses recursos sem necessariamente 

devastá-los ou extingui-los, da mesma forma, promove a valorização dos recursos faunísticos 

nacionais, representando uma alternativa para a produção de proteína e subprodutos de origem 

animal altamente adaptada às reais condições naturais do ambiente (SANTOS et al, 2007). 

A criação de quelônios em cativeiros licenciados poderá de certa forma amenizar a 

situação quanto à pressão de caça e a extinção destes animais. Apesar da importância 

estratégica desta atividade, até meados da década de 1990, poucas pesquisas haviam sido 

realizadas que pudessem oferecer subsídios científicos para embasar tecnologias adequadas e 

eficientes de manejo em cativeiro. Não se tinha ideia de parâmetros como taxa de 

crescimento, alimentação e exigências nutricionais, densidade animal/área, proporção macho: 

fêmea, instalações, dentre outros, para a criação em cativeiro (SILVA, 1988; CENAQUA, 

1994; FERREIRA, 1994). Praticamente inexistiam informações ou investigações sobre os 

estoques naturais. Quase nada se sabia sobre a abundância e densidade, área de vida, uso de 

habitats, taxas de sobrevivência de filhotes em diferentes estágios de vida (filhotes, jovens, 

subadultos e matrizes) (ANDRADE et al, 2004). Entretanto, espera-se que o aumento da 

oferta de produtos oriundos de criadouros licenciados de animais silvestres, não só diminua a 

pressão de caça sobre os estoques naturais, mas contribua para o conhecimento científico dos 

quelônios criados nestas condições. 

4. CRIADOURO CIENTÍFICO DO PROJETO BIO-FAUNA 

A obtenção de tecnologia adequada para a criação racional de quelônios em cativeiro 

com o engajamento de entidades governamentais e da sociedade organizada é um passo 

essencial para monitorar os estoques naturais e suas formas de aproveitamento pelas 

comunidades locais. Essas iniciativas atreladas ao desenvolvimento de políticas de educação 

ambiental constituem caminhos importantes para o uso sustentável dos recursos naturais na 

Amazônia. 
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Entre as instituições de pesquisa envolvidas nesta causa, destaca-se a Universidade 

Federal Rural da Amazônia - UFRA, através do PROJETO BIO-FAUNA, do Instituto 

Socioambiental e dos Recursos Hídricos – ISARH, o qual vem desenvolvendo o projeto 

“Criação de Muçuã (K. scorpioides) em cativeiro: avaliação do potencial produtivo com vistas 

à criação comercial”, cujas atividades práticas tiveram início em Abril de 2004, financiadas 

pelo BASA, devidamente autorizado pelo IBAMA. O Projeto Bio-Fauna se propõe a realizar 

estudos voltados à criação em cativeiro e à conservação da espécie. Sobretudo em relação à 

reprodução, aspectos como manejo de reprodutores, proporção macho: fêmea, ciclo 

reprodutivo, avaliação da nidificação e incubação dos ovos entre outros. A partir disto, todo o 

levantamento de dados foi realizado no projeto, embasando-se na rotina realizada diariamente 

e em pesquisas já desenvolvidas. 

O Projeto Bio-Fauna é uma iniciativa sem fins lucrativos do Instituto Socioambiental e 

de Recursos Hídricos – ISARH da UFRA, cadastrado na PROPED e PROEX/UFRA e como 

Grupo de Pesquisa do CNPq. Criado em 1994, desenvolve ações integradas de pesquisa, 

ensino e extensão universitária, em três eixos temáticos (pesquisa básica, conservação e 

aproveitamento sustentável da biodiversidade), enfocando a fauna nativa e o ambiente 

amazônico e caracterizando-se por uma abordagem sistêmica e interdisciplinar. 

  Os dados deste trabalho fazem parte do acervo do criatório, as atividades com os 

animais fazem parte do Projeto de pesquisa “Criação de Muçuã (Kinosternon scorpioides) em 

cativeiro”. O criadouro está em funcionamento desde 2004, devidamente autorizado pelo 

IBAMA (registro N° 1602685) e cadastrado na CEUA/UFRA, como Biotério. (registro N° 

022013-320). 

 

4.1. MUÇUÃ (Kinosternon scorpioides) 

O muçuã é um réptil pertencente à ordem Chelonia e família Kinosternidae. O gênero 

Kinosternon apresenta dezoito espécies, e a espécie Kinosternon scorpioides está dividida em 

quatro subespécies (BERRY; IVERSON, 2011).  

São pequenas tartarugas de água doce e mede de vinte a trinta centímetros de 

comprimento, carapaça lisa e arqueada, plastrão reduzido com placas anteriores e posteriores 

articuladas, cinco dedos em cada pata, dedos com membranas (PEREIRA ET AL,2003; 

MACHADO.J ET AL, 2005). A espécie possuiu carapaça com coloração que varia do 

marrom escuro próximo ao negro, de acordo com cada espécie, e plastrão com coloração que 

vai do amarelo claro até quase negro (VINKE & VINKE, 2001).  
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Esses animais apresentam três quilhas longitudinais na carapaça que são estreitas. De 

acordo com Marques (1995), ambos os sexos dessa espécie são iguais em número total de 

placas nas regiões ventral e dorsal.  

Larrea (1949) descreve a carapaça, como cinco escudos vertebrais, quatro costais 

direitos, quatro costais esquerdos, sendo um nucal, onze marginais direitos e onze marginais 

esquerdos, podendo ocorrer espécimes com até treze escudos marginais, que são chamados de 

escudos supranumerários.  O plastrão contém um escudo gular, sendo dois umerais, dois 

peitorais, dois abdominais, dois femurais e dois anais. 

.  

4.1.1. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

O K. scorpioides tem uma ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrado na: 

Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana 

Francesa, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

Suriname, Trinidad, Venezuela, nordeste e leste do México e norte da América do Sul 

(BERRY e IVERSON, 2011). 

  No Brasil, tal espécie é encontrada nos estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará, 

com maior ocorrência na Ilha do Marajó. Também ocorre no Nordeste (Tocantins, Maranhão, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Ceará) e Centro-Oeste (Mato Groso e Goiás) do 

Brasil (ROCHA & MOLINA, 1987; RAN, 2015; COSTA et al 2010; ICMBio, 2010; BERRY 

e IVERSON, 2011). 

4.1.2. ALIMENTAÇÃO 

O muçuã é uma espécie onívora e se alimenta de peixes, girinos, anfíbios, insetos e 

algas, inclusive Senneke (2015) e Russel (2015) os consideram predominantemente 

carnívoros em vida livre. A dieta desses animais pode sofrer variações de acordo com o sexo e 

a faixa etária do indivíduo o que já foi observado em outros quelônios, como Podocnemis 

unifilis. Alguns autores relatam que os adultos são herbívoros e carnívoros oportunistas, e os 

jovens, no primeiro ano de crescimento são predominantemente carnívoros (CLARK & 

GILBBONS, 1969; HART, 1983; MOREIRA E LOUREIRO, 1992; TERAN et al., 1995). 

4.1.3. DIMORFISMO SEXUAL 

Em muçuãs, o dimorfismo sexual parece variar de acordo com o local. Segundo 

Pereira et al (2007), registrou-se que os machos são maiores que as fêmeas, tendo em média 

138 mm de comprimento, enquanto as fêmeas tinham em média 122,5 mm de comprimento 

na baixada maranhense. Enquanto na Ilha do Marajó, Marques et al (2008) registraram 
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machos com peso 338,25g (±58,99) e comprimento de carapaça de 140 mm (±0,55) e fêmeas 

com peso 340,73g (±53,72) e comprimento de carapaça de 133,0 mm (±0,63). 

BERRY E SHINE (1980) mostram que, em geral nas espécies terrestres os machos são 

maiores que as fêmeas, o que favorece a tentativa de subjuga-las durante a cópula, enquanto 

que nas espécies de nado ativo as fêmeas são maiores, e os machos dificilmente conseguem 

subjuga-las. Neste caso, a diferença no tamanho seria explicada pelo aumento do sucesso 

reprodutivo das fêmeas, pela aumentada capacidade de locomoção dos machos e o 

consequente sucesso na localização das fêmeas e/ou canalização, por parte dos machos, de 

grande quantidade de energia disponível para a procura de fêmeas e não para o crescimento. 

Outros caracteres dimorficos frequentes observados em muitas espécies de quelônios 

são o casco mais baixo e a cauda apresentando maior comprimento nos machos, além da 

presença de uma concavidade no plastrão (figuras 1 e 2) (MOLINA & ROCHA, 1996; 

FERREIRA Jr., 2003). Em várias espécies, os machos apresentam as garras dos membros 

anteriores mais compridas do que as fêmeas assim como a cabeça, o pescoço, a garganta e o 

maxilar dos machos são tigrados (marcados com manchas negras) (ERNST e BABOUR, 

1989; SEXTON, 1960).   

 
Figura 1: Dimorfismo sexual em Kinosternon scorpioides. 

Manchas negras na cabeça (tigrado) mais evidentes no macho (direita) e coloração 

amarelada na cabeça da fêmea (esquerda). 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 
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Figura 2: Dimorfismo sexual na espécie Kinosternon scorpioides, 

cauda mais espessa e comprida no macho (à direita) e cauda curta na 

fêmea (à esquerda). 

Fonte: Projeto Bio-Fauna. 

 

Segundo Molina e Lisboa (2007), o muçuã atinge a vida adulta após quatro anos e de 

acordo com Slavens e Slavens (2003), o máximo de longevidade que a espécie K. scorpioides 

alcançou em cativeiro foi 44 anos e oito meses, esse dado foi registrado por D. J. Risley em 

Regent´s Park, Londres, Inglaterra. Já Molina e Lisboa (2007), citam um período de 15 anos 

para essa espécie. Castro (2006) observou que o dimorfismo sexual dessa espécie em 

cativeiro, só era perceptível quando os animais alcançavam 20 meses de idade, neste período 

o comprimento da cauda era de 94 mm, evidenciando o escurecimento da cabeça e aumento 

da cauda, enquanto as fêmeas possuíam cauda curta e cabeça amarelada. 

 

5. ESTUDOS REALIZADOS 

5.1. AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE FILHOTES DE 

MUÇUÃS (Kinosternon scorpioides) EM CATIVEIRO 

A. OBJETIVO ESPECÍFICO  

  Avaliar o desenvolvimento a partir do peso e medidas biométricas de filhotes de 

muçuã no cativeiro científico do Projeto Bio-Fauna no período de nove meses. 

B. MATERIAL E MÉTODOS  

  O trabalho foi desenvolvido através das análises dos dados coletados durante a rotina 

biométrica do Criadouro Científico do Projeto Bio-Fauna, do Instituto Socioambiental e dos 

Recursos Hídricos (ISARH), da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém, 

Pará, no ano de 2013 e 2014. Para este estudo utilizou-se dados de 28 filhotes da espécie 

Kinosternon scorpioides (muçuã), nascidos nos meses novembro e dezembro de 2013, e os 
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dados analisados compreenderam do período pós eclosão até o momento em que os filhotes 

apresentaram 9 meses de idade.  

  Os animais eram alojados em caixas de polietileno de 60 cm X 40 cm X 22 cm com 

60% da área alagada e 40% de área seca, proporcionado com o auxílio de uma telha de barro.  

  A alimentação dos animais era realizada todas as segundas, quartas e sextas-feiras com 

ração extrusada para peixe (40% de PB), fornecida uma vez ao dia. Esta era balanceada na 

proporção 1% do peso vivo dos animais, sendo sua quantidade corrigida mensalmente de 

acordo com o peso de cada lote. 

  Foram analisadas as medidas do comprimento (CC) e largura da carapaça (LC) e do 

comprimento (CP) e largura do plastrão (LP) e Altura (A) e Peso (P) individual tomadas por 

meio de paquímetro de precisão 0,10 mm e balança de precisão 1,00 g, ao final de cada mês. 

  Foram feitas análises estatísticas teste de comparação entre as médias usando-se o 

teste Tukey (P<0,05). 

C. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final de nove meses, segundo a análise dos dados, obtiveram-se os resultados das 

características de crescimento corporal e o ganho de peso, representadas na figura 3. No 

gráfico as curvas das fases iniciais do desenvolvimento representaram um crescimento lento e 

continuo, posteriormente, após o quinto mês, apresentaram aceleração da curva. 

Os animais apresentaram peso médio no primeiro mês de 6,16 ± 0,7g e CC 31,36 

±1,67cm. A partir do momento do nascimento até o quarto mês, os animais apresentaram 

pouca variação entre si em todos os parâmetros analisados (Figura 3). Após o quinto mês, a 

taxa de crescimento se eleva e gradativamente é observada uma maior variação na taxa de 

crescimento entre os filhotes (CC – Máximo 46,90 cm e mínimo 33,10 cm). 
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Figura 3. Desenvolvimento de filhotes de muçuã (Kinosternon scorpioides) em nove meses de idade. 

Peso; Altura; Comprimento de Carapaça; Largura da Carapaça; Comprimento do Plastrão; Largura do 

Plastrão. 

   

Os parâmetros analisados tiveram comportamento similar durante os nove meses 

analisados, com exceção da LC e A. Na Tabela 1, encontram-se as médias das características 

de crescimento corporal aferidas no período experimental (Primeiro mês e Nono mês). No 

nono mês de vida os animais obtiveram o ganho de peso corresponde 295,63% e tiveram um 

crescimento de carapaça 62,05% e de largura carapaça de 86,11%. A altura foi o parâmetro 

que teve reduzido crescimento (21,09%). 

A largura da carapaça teve um crescimento inicial mais pronunciado que os demais 

parâmetros, enquanto a altura teve uma ligeira redução antes de iniciar o crescimento. Este 

comportamento oposto entre altura e largura da carapaça parece indicar que ocorra um 
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achatamento dorsoventral nos animais após o nascimento, já que após a eclosão, a carapaça 

ainda é flexível e não está mais restrita ao formato do ovo.  

 

Tabela 1. Valores médios e desvios para Peso; Comprimento de Carapaça; Largura da 

Carapaça; Comprimento do Plastrão; Largura do Plastrão; Altura de filhotes de muçuã 

(Kinosternon scorpioides) no primeiro mês e no nono mês de idade. 

  Primeiro Mês Nono Mês 

Peso 6,16 ± 0,69 24,36 ± 15,22 

Comprimento da Carapaça 31,36 ± 1,68 50,82 ± 10,45 

Largura da Carapaça 21,78 ± 2,00 40,54 ± 8,26 

Comprimento do Plastrão 25,78 ± 1,69 51,36 ± 52,58 

Largura do Plastrão 18,59 ± 2,23 29,68 ± 6,30 

Altura 16,58 ± 1,46 20,07 ± 3,55 

 

  O crescimento do corpo dos répteis é uma função não-linear do tempo influenciada 

pelas condições ambientais externas e por fatores biológicos, como sexo e maturidade sexual. 

De acordo com GIBBONS (1969) e IVERSON (1977), os padrões de crescimento dos 

quelônios são diversificados, podendo muitas espécies dobrar de tamanho e massa no 

primeiro ano de vida. Em geral, estes animais apresentam sua taxa de crescimento reduzida 

quando atingem a maturidade sexual e os fatores que definem tais efeitos podem ser: a 

mudança na dieta carnívora, quando filhote, para herbívora na maturidade; dimorfismo 

sexual; temperatura (maior crescimento no verão do que no inverno); quantidade de alimento 

ingerido e fatores de ordem genética. 

  Vale (2013) observou, quanto ao crescimento, que esses animais após um período de 

90 dias apresentaram um crescimento de 25,9% para os animais em estufa a 28,5ºC, e de 

20,39% para os animais em estufa a 27,5ºC, indicando a influência da temperatura no 

crescimento e desenvolvimento desses animais. Estudo realizados 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% (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. 

  Nas presentes análises, não foi considerado o efeito de sexo, temperatura e nutrição, 

devido os efeitos de temperatura e da nutrição terem sido os mesmos para todos os filhotes, a 
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alimentação era feita com ração com 40% de PB, esta era balanceada na proporção 1% do 

peso vivo dos animais e todos os animais foram mantidos nas mesmas condições de 

temperatura. Na presente análise, foi desprezado o efeito de sexo, em razão do dimorfismo 

sexual ainda não está aparente. A separação de animais por sexo, neste experimento, não 

ocorreu, devido à ausência de dimorfismo sexual evidente na fase neo-natal, associado à 

impossível diferenciação genética, o dimorfismo sexual da espécie segundo Castro (2011) 

somente é identificado aos 20 meses de vida.  

D. CONCLUSÃO 

Filhotes de muçuã nos nove primeiros meses de vida alimentados com dietas 40% de 

proteína apresentam crescimento inicial contínuo. Até o quarto mês estes apresentaram 

crescimento com menor variação para P, CC, LC, CP e LP e após esse período os filhotes 

apresentaram crescimento mais acelerado.  

Ainda há a necessidade de estudos adicionais, uma vez que essa variação de 

crescimento pode ser devido a variabilidade genética ou inicio de puberdade dos animais. 

 

5.2. ANÁLISE BIOMÉTRICA DO CRESCIMENTO PRÉ E PÓS 

DIMORFISMO SEXUAL EM MACHOS E FÊMEAS DE MUÇUÃS 

(Kinosternon scorpioides) 

A. OBJETIVO ESPECÍFICO 

  O objetivo desse estudo foi relatar a diferença do padrão de crescimento de machos e 

fêmeas de muçuãs, no período pré e pós dimorfismo sexual dos animais criados no criadouro 

do Projeto Bio-Fauna. 

B. MATERIAL E MÉTODOS  

  O trabalho foi desenvolvido através da análise retrospectiva dos dados coletados 

durante a rotina do Criadouro Científico do Projeto Bio-Fauna, do Instituto Socioambiental e 

dos Recursos Hídricos (ISARH), da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 

Belém, Pará, no ano de 2014 e 2015.  

  Foi feito análises de 5 meses antes e depois da identificação do dimorfismo sexual. 

Foram utilizados 30 animais da espécie Kinosternon scorpioides (muçuã), apresentando peso 

inicial médio de 126,37g para fêmeas e 130,74g para machos.  

Durante o período analisado os animais estavam alojados em caixas de polietileno de 

60 cm X 40 cm X 22 cm com 60% da área alagada e 40% de área seca proporcionada por uma 

telha de barro. A alimentação dos animais era realizada todas as segundas, quartas e sextas-

feiras com ração extrusada para peixe (36% de PB), fornecida uma vez ao dia. Esta era 
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balanceada na proporção 0,5% do peso vivo dos animais, sendo sua quantidade corrigida 

mensalmente de acordo com o peso de cada lote. 

  As medidas morfométricas estudas, tomadas por meio de paquímetro de precisão 0,10 

mm e balança de precisão 1,00 g, foram: Comprimento da Carapaça (CC) Largura da 

Carapaça (LC), Comprimento do Plastrão Maior (CPma) e Menor (CPme), Largura do 

Plastrão (LP) e Altura (A), e Peso (P) individual, ao final de cada mês. 

  Os dados eram armazenados em planilha de excel e analisados através do programa 

SigmaPlot 11.0 no cálculo das estatísticas. Para comparação do ganho de peso e crescimento 

em comprimento da carapaça entre período pré-dimorfismo e pós-dimorfismo, foram 

utilizados os Teste T e Teste U de Mann-Whitney, adotando-se o nível de significância de 

5%. 

C. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 4 mostra as variações médias do ganho de peso e crescimento das medidas 

corporais de machos e fêmeas. Não houve diferença entre os pesos de machos e fêmeas pré e 

pós dimorfismo. Observam-se diferenças significativas entre os parâmetros avaliados nos 

períodos pré e pós dimorfismo para fêmeas, como: LC, CPme, CPma e LP. 

Já para machos foi possível observar uma diferença significativa (P<0,05) em todos os 

parâmetros avaliados entre períodos pré e pós-dimorfismo, sendo maiores no período pré-

dimorfismo, indicando que os machos dessa espécie apresentam um crescimento mais 

acelerando antes do aparecimento de características sexuais, como: alongamento de cauda e 

cabeça tigrada. O que está de acordo com Silva (2011), pois quanto maior e mais pesado for o 

macho, maior o seu grau de dominância sobre os outros animais do plantel, sendo que essa 

característica deve ser desenvolvida precocemente para que o macho alcance sucesso 

reprodutivo dentro da população. 
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Figura 4: Médias de ganho de peso e crescimento de machos e fêmeas de muçuã (Kinosternon 

scorpioides) no pré e pós dimorfismo. *, P<0,05.  

 

Os maiores valores de ganho de peso, comprimento de carapaça e comprimento do 

plastrão foram encontrados nos machos pré-dimorfismo. Houve diferença no ganho de peso 

entre fêmeas e machos para o período pós-dimorfismo, mostrando que possivelmente essa 

diferença se exacerba mais tardiamente após o surgimento do dimorfismo sexual. 

Assim como os maiores valores foram encontrados nos machos pré-dimorfismo, os 

maiores valores de peso e comprimento de carapaça pós dimorfismo foram observados para 

fêmeas. De acordo com Silva (2011) isto pode estar relacionado ao sucesso reprodutivo das 

mesmas, aos quais as fêmeas mais pesadas produzem maior número de posturas e com 

volume maior. Tendo a largura da carapaça correlação positiva com o número de ovos por 

postura e com volume total da ninhada. O número de postura por ano também tem correlação 

positiva com o peso da fêmea, assim como o número de ovos por postura que também é 

influenciado pela largura da carapaça e pela largura do plastrão. Sendo o período pós-

dimorfismo um preparativo para vida reprodutiva da fêmea, sendo os parâmetros ligados ao 

sucesso reprodutivo foram os que mais apresentaram variação de crescimento e ganho.  

O início da maturidade sexual na maioria dos quelônios está correlacionado 

principalmente com o tamanho, devido à dificuldade de se determinar a idade (CAGLE, 1950, 

GIBBONS, 1968, ERNST, 1971). CONGDON & GIBBONS (1990) sugerem que a 

maturidade sexual talvez dependa de interações entre idade, tamanho e massa. GOODE 

(1994) registrou fêmeas de Kinosternon scorpioides em reprodução com tamanho da carapaça 

de 122 mm a 146 mm, com média variando de 130 mm a 134 mm. Para os machos a 

maturidade sexual ocorre com 100 mm para BARRETO et al. (2009), 120 mm para RUEDA-

ALMONACID et al. (2007) e 94 mm para CASTRO (2006). MAHMOUD (1967) observou 

que a maturidade dos machos é alcançada entre quatro e sete anos e das fêmeas entre cinco e 
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oito anos, em espécies de clima temperado de vida livre. Os resultados encontrados no 

presente trabalho podem corroborar os dados de vida livre uma vez que os machos 

apresentam uma taxa de crescimento maior que as fêmeas no período pré dimorfismo o que 

ocasionaria a rapidez em alcançar o tamanho e o peso necessário para inicio da reprodução.  

 

D. CONCLUSÃO 

  Nas análises biométricas estudadas houve diferença no período pré dimorfismo para 

machos, os quais apresentaram ganho de peso e crescimento superior aos animais pós 

dimorfismo, indicando que a fase de maturidade sexual influência o crescimento dos machos 

de muçuãs. Todavia, mais estudos ainda precisam ser realizados para se fornecer maiores 

subsídios para a utilização dessa informação para desenvolver análise alométricas para 

determinar o sexo dos filhotes, além de desenvolver manejo especifico para cada sexo e elevar 

o potencial de ganho de peso e crescimento. 
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