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RESUMO 

Com a realização do presente estudo objetivou-se estimar os custos de produção de muçuã 

(Kinosternon scorpioides) em cativeiro, para um criadouro comercial. Os cálculos realizados 

para este criadouro tiveram como base as estruturas e o manejo dos animais de um criadouro 

científico, neste caso, o criadouro modelo utilizado foi o Criadouro Cientifico de Muçuãs do 

Projeto Bio-Fauna. Os dados para o presente estudo foram obtidos por meio de registros das 

instalações, através do acompanhamento da rotina de manejo e pesquisas desenvolvidas no 

próprio Projeto. Os custos de implantação estimados foram: escavação de recintos, construção 

de um abastecimento de água e uma sede composta por um escritório, ambulatório, sala de 

manejo de filhotes e cozinha. Para a realização dos cálculos dos custos operacionais, levou-se 

em consideração os gastos com alimentação, salário do tratador, do médico veterinário, custos 

com material de ambulatório, energia elétrica e a depreciação das instalações foram estimadas 

para um período de 25 anos. Os custos foram estimados para um criadouro comercial 

considerado de pequeno porte, com um plantel de 5.000 animais (N=5000 animais), 

produzidos apenas em tanques escavados. A partir da contabilização dos custos averiguou-se 

que para os investimentos em instalações iniciais é necessário um capital de R$ 20.085,49, 

sendo que mais de 20% desse total foi para a construção dos recintos. O custo operacional 

total mensal estimado para a o cultivo do plantel de 5.000 animais é de R$ 3.214,46. 

Constatou-se que para produzir um muçuã de 350 g, pronto para o abate, no período de 19 

meses em criadouro legalizado é necessário R$ 12,22. Entretanto sabe-se que atualmente, o 

mercado ilegal oferece muçuãs com peso vivo acima de 350 g por valores em média de R$ 

11,00 por unidade, logo se faz imprescindível à busca por alternativas que venham minimizar 

a diferença no preço de venda. No entanto, a criação de muçuã em criadouro comercial tem 

grande potencial para a comercialização, já que o lucro pode se mostrar favorável ao produtor, 

porém ainda se faz necessário à busca por alternativas que venham diminuir mais os custos 

de, tornando-o mais competitivo em relação ao comercio ilegal, e com preços mais populares. 

 

Palavras-chave: animais silvestres, criadouro comercial, indicadores econômicos, índices 

zootécnicos, quelônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

With the completion of this study aimed to estimate the muçuã production costs (Kinosternon 

scorpioides) in captivity for a commercial breeding. The calculations performed for this 

breeding were based on the structures and the management of animals in a scientific breeding, 

in this case, the model used was the breeding Breeding of Scientific Muçuãs Bio-Fauna 

Project. The data for this study were obtained from records of the premises, by monitoring the 

routine handling of animals and surveys conducted in the same. The estimated 

implementation costs were digging grounds, construction of a water supply and a seat consists 

of an office, clinic, handling room cubs and kitchen. For the purposes of the calculation of 

operating costs, we took into account the food expenditures, earnings handler, the 

veterinarian, outpatient costs of material, energy and the depreciation of facilities were 

estimated over a period of 25 years. The costs were estimated for a commercial breeding 

considered small, with a roster of 5,000 animals (N = 5000 animals), produced only in dug 

tanks. From the account of costs up ascertained that the investments in initial installations 

requires a capital of R$ 20,085.49, with more than 20% of this total was for the construction 

of enclosures. The monthly total operating cost estimated for the squad cult ivation of 5,000 

animals is R$ 3,214.46. It was found that to produce a muçuã 350 g, ready for slaughter, in 

the 19 months period into regular breeding is necessary R$ 12.22. However it is known that 

currently the illegal market offers muçuãs with body weight above 350 g per average values 

of R$ 11.00 per unit, then is indispensable to the search for alternatives that will minimize the 

difference in the selling price. However, the creation of muçuã in commercial breeding has 

great potential for commercialization, since the profit may prove favorable to the producer, 

but still it is necessary to search for alternatives that will bring down costs of making it more 

competitive in relation to the illegal trade, and popular prices. 

 

Keywords: wildlife, commercial breeding, economic indicators, zootechnical indices, 

chelonian. 
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ESTIMATIVA DE CUSTO DE PRODUÇÃO DE MUÇUÃ (Kinosternon scorpioides) 

EM CATIVEIRO 

1. INTRODUÇÃO 

 

A região Amazônica apresenta a maior biodiversidade do planeta. Contudo, esta vasta 

riqueza vem sendo ameaçada devido à exploração desordenada. Os quelônios também sofrem 

grandes ameaças por a destruição de seus habitats naturais, o uso desses animais é uma 

atividade antiga e de grande importância para a população amazônica. Diversas espécies de 

quelônios apresentam um amplo valor alimentar e econômico há várias gerações, tendo sua 

carne, ovos, vísceras, gordura e casco utilizados intensamente pelas populações locais (ALHO 

et al., 1979; FERRARINI, 1980; REDFORD; ROBINSON, 1991). Dentre as espécies de 

quelônios mais explorados como fonte de alimento podemos destacar as seguintes espécies: 

tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), tracajá (Podocnemis unifilis) e muçuã 

(Kinosternon scorpioides) (BRITO; FERREIRA, 1978; PALHA et al., 1999). 

O hábito arraigado de consumir esses quelônios ainda é muito comum entre as 

populações locais, o que leva à caça e comercialização ilegal de ovos e de animais adultos. A 

criação comercial de tartaruga-da-Amazônia e do tracajá, permitida pela Portaria Nº 142/92, 

do Ibama, foi incipiente e não conseguiu atender ao mercado, especialmente pelos preços 

elevados e baixo quantitativo de produtos para ofertas regulares, isso ocorre, principalmente 

pela falta de estudos básicos e aplicados sobre essas espécies, deixando lacunas que precisam 

ser respondidas, buscando embasamento para eventuais investimentos nesse tipo de criação. A 

demanda por filhotes para criação também é grande e o Ibama não consegue atender a todos 

que apresentam interesse na produção desses quelônios, haja vista que não possui um número 

suficiente de tabuleiros protegidos (ANDRADE et al., 1999). 

Atualmente, no Brasil, a criação de muçuã para fins comerciais é normatizada pela 

Instrução Normativa nº 169 de 20 de fevereiro de 2008, que tem por objetivo instituir e 

normatizar as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro em território 

brasileiro, visando atender às finalidades socioculturais, de pesquisa científica, de 

conservação, de exposição, de manutenção, de criação, de reprodução, de comercialização, de 

abate e de beneficiamento de produtos e subprodutos, constantes do Cadastro Técnico Federal 
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(CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais 

(BRASIL, 2008), numa tentativa de minimizar a comercialização ilegal de animais silvestres, 

estimulando a criação zootécnica de diversas espécies, visando suprir a demanda do mercado.  

Entretanto, o conhecimento a respeito desses animais ainda é muito escasso, pouco se 

pode oferecer aos criadores em termos de informação cientificamente validada sobre a 

biologia, o manejo adequado in situ ou ex situ e o aproveitamento de suas potencialidades. 

Essas deficiências em pesquisas básicas e aplicadas sobre as espécies da fauna nativa deixam 

dúvidas, especialmente quando se procura embasar projetos conservacionistas e de 

racionalidade do uso da fauna (ARAUJO, 2013). 

O muçuã (Kinosternon scorpioides) é um réptil da ordem dos quelônios pertencente à 

família Kinosternidae. É um pequeno quelônio de água doce, animal de hábito semiaquático, 

de pequeno porte e vive em campos alagados e em lagoas (DELDUQUE, 2000). São 

conhecidas vulgarmente por tartarugas do lodo ou almiscaradas pelo hábito de viver em 

regiões alagadas e por exalarem um odor fétido ao serem manuseadas.  São animais onívoros, 

os quais se alimentam de girinos, peixes, materiais em decomposição e pequena quantidade de 

vegetais (ERNST; BARBOUR, 1989). 

Geograficamente esta espécie apresenta uma ampla distribuição, podendo ser 

encontrado nas três Américas. Por apresentarem grande importância socioeconômica e, deste 

modo, serem caçados, traficados e consumidos intensa e indiscriminadamente pelas 

populações locais, os Kinosternídeos sofrem uma ameaça permanente de extinção. Assim, 

uma alternativa que visa contribuir para a diminuição da pressão dos estoques naturais é a 

criação em cativeiro da espécie para a preservação e o suprimento da demanda do mercado, o 

que poderia diminuir a retirada ilegal desses quelônios da natureza (ALBUQUERQUE, 2009). 

A exploração zootécnica do muçuã pode ser considerada uma boa alternativa 

econômica e ambiental. A competição entre as atividades tradicionais, o alto valor agregado e 

a normatização da criação dessa espécie para fins comerciais, são fatores que vem 

contribuindo para o avanço desta atividade, porém não existem estudos sobre os possíveis 

custos para a criação. Diante desta situação se faz necessário à realização dos cálculos 

relacionados aos custos financeiros da produção de muçuãs em cativeiro, buscando responder 

algumas perguntas, levantar possibilidades e indicar possíveis sugestões ao sistema de criação 

e comercialização. 
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 Entre as instituições de pesquisa envolvidas na busca por informações a 

respeito do muçuã, 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 (registro N° 

1602685).  

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 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. A partir disto, todo o levantamento de dados para esta 

pesquisa foi realizado no projeto, embasando-se na rotina realizada diariamente e em 

pesquisas já desenvolvidas. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Estimar os custos de produção do muçuã (Kinosternon scorpioides) em cativeiro, em 

um criadouro comercial. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar os índices zootécnicos de muçuãs em cativeiro em bibliografias já 

publicadas para a estruturação do sistema de produção desta espécie; 

 Estabelecer os índices zootécnicos por meio de análise de planilhas de rotina do 

Criadouro científico de muçuãs/Projeto Bio-Fauna; 
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 Estimar os custos de produção de muçuã em cativeiro por meio dos dados coletados 

neste estudo. 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O hábito alimentar arraigado de consumir carnes de animais silvestres nativos da 

região é inerente ao amazônida, pois seus ancestrais já o praticavam (ANDRADE et al., 

2008). Dentre as espécies mais apreciadas por essa população, destaca-se o muçuã, devido ser 

considerado uma iguaria e ao excelente sabor de sua carne, o que possivelmente tem levado 

esta espécie correr riscos de extinção. Como uma forma de inserir este animal no comércio 

legal de animais silvestres e também na tentativa de minimizar os efeitos do tráfico, tendo em 

vista, proporcionar a preservação da espécie e a recuperação do estoque natural, considera-se 

que a criação comercial de muçuã em cativeiro legalizado seja uma possível alternativa em 

potencial para atender diversas situações de uso desta espécie. 

A expectativa com a criação licenciada e com o mercado, em geral, é que haja uma 

demanda significativa dos produtos e subprodutos oriundos desses quelônios legalizados, 

através de um monitoramento envolvendo os queloniocultores, instituições de pesquisas, 

extensão rural, vigilância sanitária, consumidores, mercado, etc., visando propiciar o 

desenvolvimento da criação de quelônios, em cativeiro. 

As investigações relacionadas ao custo de produção do muçuã em cativeiro e a 

estimativa dos custos em um criadouro comercial são importantes sobre o ponto de vista dos 

aspectos ligados à produção desta espécie, visto que apesar de sua criação comercial ser 

autorizada pelos órgãos competentes, o sistema de produção para esta espécie ainda é pouco 

desenvolvido, assim como estudos sobre o custo de produção e a viabilidade econômica de tal 

atividade. 

Portanto, o estudo da estimativa dos custos de produção de muçuã em cativeiro é algo 

muito importante para os empreendedores que tenho interesse em produzir comercialmente tal 

espécie. E devido esse estudo ser algo pioneiro, sua importância se eleva ainda mais, e sua 

contribuição será de grande valia.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Formas de Uso, Comercialização e Importância Econômica de 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. O Brasil participa com cerca de 5% a 15% do total mundial 

(ROCHA, 1995; LOPES, 2000). 

O homem da Amazônia sempre aproveitou os recursos da fauna como alimento ou 

fonte de subprodutos (pele, penas, óleos, etc.) para a venda. Sabe-se que a carne de animais 

silvestres é uma importante fonte de renda e componente alimentar para diversas populações 

humanas, apresentando grande impacto sócio-econômico, principalmente para as 

comunidades de regiões mais pobres como das florestas tropicais (ROBINSON; BENNETT, 

2000; DAVIES, 2002). Entre os principais grupos de animais amplamente explorados para 

diversas finalidades antrópicas, os quelônios apresentam papel de destaque, principalmente na 

região amazônica. 

Ribeiro (2010) verificou que em algumas comunidades de várzea fluviomarinha do 

estado do Pará, a aperema (R. punctularia), tracajá, muçuã e o jabuti foram as espécies de 

quelônios mais utilizadas, principalmente como componente alimentar, uso terapêutico e 

religioso. Salera Júnior (2005) afirma que o uso da gordura de P. expansa é recorrente, 

empregada com finalidades terapêuticas e medicinais, no tratamento e prevenção de doenças 

de pele, reumatismo e problemas respiratórios. 

  Quanto ao mercado informal, os quelônios são frequentemente encontrados nas feiras 

e nas embarcações, principais pontos de comercialização em grandes centros urbanos. A 

venda de quelônios por encomenda representa 22% do total de animais silvestres para a 

alimentação (SAMPAIO, 2003). 

 No Pará, o comércio da carne de quelônios é uma prática bastante comum, incluindo 

tartaruga-da-Amazônia (P. expansa), tracajá (P. unifilis), muçuã (K. scorpioides), entre outras 
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(SAMPAIO, 2003). No entanto, a legislação brasileira no tocante a intervenções que 

envolvam espécies da fauna silvestre, seja in situ ou ex situ é um aspecto que demanda 

atenção pela complexidade de exigências e de trâmites burocráticos, exigindo tempo e 

investimentos em serviços especializados para os interessados em projetos que envolvam 

estes animais, independente de seus fins (conservacionistas, científicos ou comerciais). 

A criação de animais silvestres com finalidade comercial é uma atividade que 

apresenta utilização sustentável dos recursos naturais, promove a valorização dos recursos 

faunísticos nacionais e, ainda, representa uma fonte de proteína animal para os seres humanos. 

Além disso, pode ser uma forma de amenizar a caça predatória descontrolada desses animais 

(FILHO; NOGUEIRA, 2000; REBÊLO; PEZZUTI, 2000; SÁ et al., 2004). 

Nos últimos anos, tem-se verificado no Brasil, um notável interesse pela criação de 

animais silvestres, com a organização de criadouros específicos que apresentam potencial 

para serem explorados na produção de alimentos. Em regiões mais carentes do país, onde é 

cada vez mais difícil o acesso à proteína animal, procuram-se fontes alternativas de alimentos, 

através da utilização econômica de animais nativos, fornecendo uma proteína animal de baixo 

custo e, com a criação em cativeiro (MACHADO JÚNIOR et al., 2005). 

    Nesse contexto, a quelonicultura na região amazônica apresenta um altíssimo potencial 

para exploração zootécnica, particularmente por sua, rusticidade e pelo alto valor econômico 

que sua carne e seus subprodutos agregam (SÁ et al., 2004). Entre as espécies que possuem 

permissão para exploração zootécnica encontra-se o muçuã (K. scorpioides), a qual é uma das 

espécies mais exploradas ilegalmente no Norte e Nordeste do Brasil (ALHO, 1985).  

4.2. Aspectos Legais 

 

Com a Instrução Normativa N
o
 169, de 20 de Fevereiro de 2008, através dos Anexos I 

e III, novas normas foram estabelecidas para a criação em cativeiro de animais da fauna 

silvestres, inclusive de muçuã. Essa possibilidade é um passo fundamental para o 

aprimoramento da produção racional desta espécie e, possivelmente, para sua conservação 

(BRASIL, 2008).  

Dentre os grupos que podem criar essas espécies em cativeiro, encontram-se: I. jardim 

zoológico; II. centro de triagem; III. centro de reabilitação; IV. mantenedor de fauna silvestre; 

V. criadouro científico de fauna silvestre para fins de pesquisa; VI. criadouro científico de 
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fauna silvestre para fins de conservação; VII. criadouro comercial de fauna silvestre; VIII. 

estabelecimento comercial de fauna silvestre e IX. abatedouro e frigorífico de fauna silvestre 

(BRASIL, 2008). 

 Para os empreendimentos citados anteriormente exercerem suas atividades 

deverão obter as autorizações prévia (AP), de instalação (AI) e de manejo (AM). Estas 

autorizações são emitidas pelo Sistema Nacional de Gestão de Fauna - SisFauna, disponível 

na página do Ibama na internet (www.ibama.gov. br) (BRASIL, 2014). 

 O Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre (SisFauna) é um sistema 

eletrônico de gestão e controle, um sistema do Ibama, órgão que era responsável pela 

autorização dos empreendimentos e atividades relacionadas ao uso e manejo da fauna 

silvestre em cativeiro no território nacional, porém a partir da publicação da Lei 

Complementar 140/2011, tal atribuição foi repassada para os Estados. Esta lei regulamenta o 

art. 23 da Constituição Federal e tem por objetivo definir as competências entre União, Estado 

e Município. No caso da fauna esta nova lei representará uma maior participação dos Estados 

na gestão da fauna silvestre. Desta forma as solicitações para novos empreendimentos desta 

natureza devem ser direcionadas diretamente ao Órgão Ambiental (Secretaria do Meio 

Ambiente) do Governo Estadual (BRASIL, 2014). 

Entretanto, os empreendimentos que iniciaram a tramitação de processo administrativo 

no Ibama ou ainda que solicitaram autorização no SisFauna em data anterior à publicação da 

Lei Complementar 140/2011, poderão continuar o processo de autorização na própria 

Autarquia. A partir da publicação da LC 140/2011 no Diário Oficial, as solicitações de 

autorização devem ser feitas nos órgãos dos Governos Ambientais de cada Estado (BRASIL, 

2014). 

4.3.  Importância da Análise Econômica para a Produção 

 

 O Brasil é o segundo país em importância na produção aquícola na América do Sul, 

ficando abaixo apenas do Chile. Quando comparada a outras atividades nacionais, a 

aquicultura tem demonstrado um crescimento superior à pesca extrativa, sobressaindo 

também sobre a produção de aves, suínos e bovinos, que nos últimos anos apresentaram taxas 

de crescimento próximas a 5% ao ano (BALDISSEROTTO, 2009). Na região Norte, a 

atividade aquícola é menos desenvolvida em relação às demais regiões do país 
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(BOSCARDIN, 2008). No Estado do Pará, a atividade aquícola com destaque é a piscicultura, 

em detrimento ao cultivo de camarão, ostra e quelônios que são feitos de forma irrisória 

(LEE; SARPEDONTI, 2008). 

A criação de quelônios em cativeiro é uma alternativa para o produtor rural que 

planeja viabilizar economicamente sua propriedade, através de uma diversificação, e que visa 

aproveitar os recursos existentes (QUINTANILHA, 2003). No entanto, a mesma ainda é uma 

atividade aquícola incipiente no Pará, que tende a se tornar uma interessante alternativa para 

as comunidades ribeirinhas, pescadores, cooperativas, associações e assentamentos rurais; 

visando a redução da pesca predatória no Estado.  

Para Prochmann (2009) essas atividades agropecuárias surgem no meio rural 

inicialmente como uma alternativa visando complementar a renda dos produtores e fonte de 

alimento. De acordo com Luz et. al. (2003) afirmam que a exploração zootécnica de quelônios 

com fins comerciais é uma atividade pouco desenvolvida no Brasil, porém tem despertado o 

interesse de produtores para novas formas de produção.  

Entretanto, para um empreendimento ter sucesso e para facilitar suas decisões, os 

administradores devem saber os custos envolvidos no sistema de produção, tais como, o custo 

do produto, serviço prestado, hora de trabalho da máquina, um projeto de benefício social, ou 

qualquer atividade imaginável. A contabilização dos custos é vital para qualquer tipo de 

produção, e um empreendimento não pode sobreviver por muito tempo sem essas informações 

(HORNGREN et al., 2000). 

Segundo Reis (1999), o estudo do custo de produção é um dos assuntos mais 

importantes da microeconomia, pois fornece aos produtores um indicativo para a escolha das 

linhas de produção a serem adotadas e seguidas, permitindo a atividade dispor e combinar os 

recursos utilizados na produção, visando apurar melhores resultados econômicos. 

Para Nogueira (2004), mais importante ainda que estimar e controlar os custos é que o 

produtor tome decisões fundamentadas nos dados levantados. Para isso não há modelos 

corretos e incorretos, alguns são mais rigorosos e outros menos, porém devem permitir que o 

produtor tome decisões gerenciais e operacionais com base nas informações de custos. 
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4.4. O Muçuã (K. scorpioides) 

4.4.1.  Classificação Taxonômica 

 

Segundo Ruenda-Almonacid, et al. (2007), o muçuã (K. scorpioides Linnaeus, 1766) 

pertence à família Kinosternidae, a qual inclui quatro gêneros: Sternotherus, Staurotypus, 

Claudius e Kinosternon, com este último sendo composto por 18 espécies de tartarugas 

dulcícolas distribuídas do Sul do Canadá à Argentina, constituindo o único gênero deste grupo 

de ocorrência na América do Sul (ERNEST, 1989; RHODIN et al., 2009).  

De acordo com Berry e Iverson (2001) e Rhodin et al. (2010), o K. scorpioides 

apresenta atualmente quatro subespécies como pode ser observado na seguinte classificação 

taxonômica: 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata  

Sub-Filo: Vertebrata  

Classe: Reptilia  

Ordem: Chelonia  

Sub-ordem: Cryptodira  

Família: Kinosternidae  

Subfamília: Kinosterninae  

Gênero: Kinosternon Spix 1824  

Espécie: Kinosternon acutum Gray 1831  

Kinosternon alamosae Berry e Legler 1980  

Kinosternon angustipons Legler 1965  

Kinosternon arizonense Gilmore 1923  

Kinosternon baurii Garman 1891  

Kinosternon chimalhuaca Bery, Seidel e Iverson in Rogner 1996  

Kinosternon creaseri Hartweg 1934  

Kinosternon dunni Shmidt 1947  

Kinosternon durangoense Iverson 1979  

Kinosternon flavescens Agassiz 1857  

Kinosternon herrerai Stejneger 1925  



23 
 

 

 

Kinosternon hirtipes Wagler 1830  

Kinosternon integrum LeConte 1854  

Kinosternon leucostomum Duméril e Birbron in Duméril e Duméril 1851  

Kinosternon oaxacae Berry e Iverson 1980  

Kinosternon sonoriense LeConte 1854  

Kinosternon subrubrum Bonnaterre 1789  

Kinosternon scorpioides Linnaeus 1766  

Kinosternon scorpioides abaxillare Baur in Stejneger 1925  

Kinosternon scorpioides albogulare Duméril e Bocourt 1870  

Kinosternon scorpioides cruentatum Duméril e Birbon in Duméril e Duméril 1951  

Kinosternon scorpioides scorpioides Linnaeus 1766  

O muçuã (Figura 1) pode receber diferentes denominações dependendo da região em 

que se encontra, entre estes nomes comuns podemos citar: Ashna charapita, Tapaculo, 

Chiribí-chivirí, Galápago mión, Miona, Guachupe-guachune, Galápago de canal, Pivichigua, 

Morichalero, Peito quebrado, Morrocoicito, Kulumayawa, Tacán, Tacán de canais, Tartaruga 

dobradiça, Tartaruga de peito quebrado, Casquinho, Morrocoy de água, Chimelo, Guachupe, 

Güenso, Galápago estrangeiro, entre outros (RUENDA-ALMONACID et al., 2007). 

 

 

 

4.4.2.  Distribuição Geográfica 

 

O muçuã apresenta uma extensa distribuição geográfica, podendo ser encontrado nas 

três Américas, abrangendo países como México, América Central, Ilha de Trinidad, Brasil, 

Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Bolívia e 

Figura 1: O muçuã (Kinosternon scorpioides). 

Fonte: Projeto Bio-fauna 
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Argentina (MOLINA et al., 2001; BERRY; IVERSON, 2001; RUENDA-ALMONACID et 

al., 2007).  

No Brasil, a espécie pode ser encontrada em ambiente natural nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do país, nos estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Maranhão, 

Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Pará, sendo este último com 

maior incidência na região da ilha do Marajó (ROCHA; MOLINA, 1987; CUBAS; 

BAPTISTOTTE, 2007).  

4.4.3. Habito Alimentar 

 

Poucas espécies de quelônios têm a descrição de seu comportamento alimentar detalhado 

(MOLINA et al., 1998). Para quelônios de hábitos aquáticos, como os Testudines, existe uma 

determinada dificuldade de observação do comportamento na natureza, o que implica em 

escassas informações sobre o assunto (CARPENTER; FERGUSON, 1997). 

A visão e o olfato são sentidos bem desenvolvidos nos quelônios em geral e parecem 

serem sentidos envolvidos no processo de procura, localização e reconhecimento do alimento 

em algumas espécies do gênero Kinosternon (MOHMOUD, 1967). 

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

mas Senneke (2005) e Russel (2005) os consideram predominantemente carnívoros. A dieta 

pode sofrer variações de acordo com o sexo e a idade do indivíduo o que já foi observado em 

outros quelônios, como P. 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; LOUREIRO, 1992; 

TERAN et al., 1995). 

De acordo com Anjos et al. (2014),  em uma pesquisa animais da espécie K. 

scorpioides, nas duas faixas de idade: jovens e filhotes, observaram que existe diferença 

significativa na preferência alimentar por alimentos de origem animal, tanto por parte dos 

filhotes e quanto dos jovens. Porém quando comparados os grupos, averiguou-se que houve 

um aumento significativo no consumo de vegetais em função da idade dos indivíduos, 

entretanto, entre os itens testados, os de maior aceitação foram os alimentos de origem animal.  

Segundo Silva et al., (2014) em um estudo de aceitação de diferentes itens alimentares 

por machos e fêmeas jovens de muçuãs (K. scorpioides) em cativeiro, observaram que o 
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comportamento alimentar não apresentou diferenças entre machos e fêmeas jovens, e a 

porcentagem de alimentos consumidos não variou em função do sexo. Apesar de serem 

primariamente carnívoros, estes também aceitaram frutas e vegetais, o qual proporcionou um 

ganho de peso significativo para fêmeas.  

4.4.4. Principais Aspectos Morfofuncionais 

  

O muçuã é um pequeno quelônio que se caracteriza por apresentar uma carapaça alta, 

estreita e oval, com presença de três quilhas longitudinais dorsais, sendo mais elevada na 

linha vertebral.  A carapaça apresenta largos escudos vertebrais (centrais) e costais (laterais), 

sendo rodeados por onze escudos marginais, alguns ligados ao plastrão através de largas 

pontes (escudos axilar, intermediário ou escudo inguinal). A cor da carapaça varia de marrom-

claro ao verde-oliva ou preta (PRITCHARD; TREBBAU, 1984; BERRY; INVERSON, 

2001). A nomenclatura e localização de escudos da carapaça e do plastrão do muçuã podem 

ser observados na Figura 2. 

O muçuã também chamado de tartaruga do lodo é a maior espécie dentro do gênero 

Kinosternon e pode medir até 27 cm de comprimento, embora exemplares que apresentem 

esse tamanho sejam raros em natureza, uma vez que geralmente não excedem os 15 cm 

(RUENDA-ALMONACID et al., 2007; VITT; CALDWELL, 2009;).  

As patas e a cauda são cobertas por uma pele de cor cinza, em muitos indivíduos a 

ponta da cauda apresenta uma unha (BERRY; INVERSON, 2001), o que denominou a 

espécie por Linnaeus, que descreveu como similar ao ferrão de um escorpião (PRITCHARD; 

TREBBAU, 1984). 

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

vida livre 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. 
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A temperatura é um aspecto crucial na vida dos répteis, afetando sua fisiologia em 

vários aspectos (PARACHÚ et al., 2009). A temperatura corporal quando os quelônios se 

aquecem ao sol é mais elevada do que a temperatura da água e do ar, podendo acelerar a 

digestão, o crescimento e o desenvolvimento dos ovos (POUGH; HEISER; MACFARLAND, 

1993). A elevação da temperatura acarreta o aumento no consumo de alimento, do 

metabolismo, da digestão (OLIVEIRA, 2000; COSTA et al., 2008). A temperatura ótima 

preferida pela maioria dos répteis situa-se entre 20 e 39,5ºc (WALLACH, 1968).  

Pamplona et al. (2012) em um estudo com filhotes de muçuãs subdivididos em seis 

lotes-berçário e distribuídos dois a dois em estufas mantidas sob diferentes temperaturas, 

29,5ºC, 31,5ºC e 33,5ºC,  durante os primeiros 90 dias de vida, constatou-se que os animais 

mantidos na temperatura de 33,5º tiveram o pior desempenho quando comparado aos demais 

lotes. Houve diferença significativa entre todos os parâmetros biométricos dos lotes de 29,5º e 

31,5ºC. Dessa forma, há influência da temperatura sobre o desenvolvimento de filhotes de 

muçuã, sendo 29,5ºC a temperatura de manutenção que resultou em melhores taxas de 

crescimento.  

Em relação à alimentação Santos et al. (2013)  em um  análise que avaliava a 

influência da temperatura no comportamento alimentar e a interação de filhotes de muçuã (K. 

scorpioides), sendo que estes animais eram mantidos em três diferentes temperaturas (29,5ºC, 

Figura 2: Nomenclatura e localização dos escudos da carapaça de muçuã: escudos 
marginais (M), costais (C), vertebrais (V) e nucal (N).  

Fonte: Projeto Bio-fauna 
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31,5ºC e 33,5ºC), observou-se uma diminuição na frequência alimentar em todos os 

tratamentos, porém os animais da temperatura mais alta do experimento (33,5ºC) 

apresentaram a maior diminuição no interesse pelo alimento durante o período de 

oferta/observação, portanto os mesmos tiveram o pior desempenho quando comparado aos 

demais lotes.   

4.4.5. Dimorfismo Sexual  

 

A diferença de porte entre gêneros é a principal característica existente entre os 

quelônios (MOLINA, 1992). Marquéz (1995) verificou que para K. scorpioides, as fêmeas 

são maiores que os machos porque necessitam armazenar os ovos em seu ventre, além de que, 

estas deverão ter maior consumo de energia e maior êxito reprodutivo. Berry e Shine (1980), 

afirmam que essa variação de tamanho acontece nas espécies de quelônios de nado ativo, 

enquanto, normalmente, o inverso ocorre em espécies terrestres. 

Os machos de K. scorpioides possuem cabeças maiores, pontes mais curtas e a 

extremidade da maxila é mais proeminente que indivíduos do gênero oposto. Diferente dos 

demais espécimes machos de kinosternídeos, machos de muçuã carecem de escamas 

espinhosas em suas coxas. (RUENDA-ALMONACID et al., 2007). Ainda quanto a caracteres 

dimórficos, em machos de K. scorpioides  a cabeça, o pescoço, a garganta e o maxilar são 

mais intensamente marcados por machas negras (tigrados) que nas fêmeas (SEXTON, 1960) 

(Figura 3).  

O plastrão nos machos é mais côncavo e muito próximo dos escudos femorais, para 

facilitar no momento da cópula, enquanto que na fêmea este é mais chato e espaçado. A cauda 

dos machos é mais espessa, comprida e apresenta na extremidade da cauda um pequeno 

tubérculo cônico, como um espinho (semelhante a uma cauda de escorpião), enquanto que nas 

fêmeas essa cauda é muito pequena, cônica e com o tubérculo cônico pouco visível (Figura 4). 

A curvatura no dorso é regular nas fêmeas, da placa nucal às supra-caudais, muito mais 

convexas ao nível das últimas vertebrais, em relação aos machos (FRETEY, 1976).  

De acordo com Mahmound (1977), as fêmeas adultas possuem o plastrão mais 

comprido, já os machos apresentam um plastrão mais curto, sendo este formato, uma 

adaptação para facilitar a cópula.  
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4.4.6. Reprodução 

 

Os quelônios apresentam uma reprodução sazonal, logo, sofrem grandes influências do 

fotoperíodo, da temperatura e do ciclo térmico.  Nas regiões tropicais, a estação de reprodução 

é mais longa e em algumas espécies a atividade reprodutiva estende-se o ano inteiro (CUBAS; 

BAPTISTOTTE, 2007). 

Em um estudo realizado por Castro (2006) observou-se que o período de acasalamento 

em espécimes mantidos no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, iniciou-se 

no mês de Abril e estendeu-se até Agosto, sendo que as atividades mais intensas se mostraram 

melhor evidentes nos meses de Maio e Junho. Entretanto, os animais deste estudo estão em 

condições de criação completamente distinta de um criadouro comercial, vale ressaltar que, o 

alojamento e a alimentação de um criadouro comercial irão ter grandes influências no período 

Figura 3: Dimorfismo sexual na espécie Kinosternon scorpioides. Manchas 

negras (tigrado) mais evidentes no macho (direita) e espécime fêmea (esquerda). 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

Figura 4: Dimorfismo sexual na espécie Kinosternon scorpioides. Macho: 

cauda mais espessa e comprida (direita), e espécime fêmea (esquerda). 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 
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de acasalamento. Segundo Cubas e Baptistotte (2007) a estação reprodutiva dessa espécie em 

cativeiro pode ser bem mais curta, compreendo apenas os meses de Março a Maio.  

O olfato é um dos principais sentidos utilizados no comportamento reprodutivo de 

quelônios, em sua grande maioria os machos aproximam-se das fêmeas por trás e examinam 

olfativamente a sua região cloacal (MOLINA, 1992). Em kinosternídeos, este exame olfativo 

parece estar relacionado com a determinação do sexo da companheira (MAHMOUD, 1967).   

O acasalamento é um comportamento estereotipado, dividido em diferentes fases que 

são: I) Olfação: procura por fêmeas, os machos cheiram a cloaca de outro indivíduo; II) 

Perseguição: os animais movem-se rapidamente atrás de outro indivíduo na tentativa de 

monta; III) Pré-cópula: geralmente inicia-se quando a fêmea para de fugir do macho e este 

consegue manter-se sobre a fêmea; IV) Cópula: quando ocorre a aproximação das cloacas e o 

pênis é inserido na cloaca da fêmea. Nem sempre todas as fases ocorrem (SILVA, 2011). 

No ritual de cópula do muçuã o macho morde a borda da carapaça da fêmea, o que 

possivelmente trata-se de um ritual de corte. O macho inicia este ato promovendo um ruído, 

sacudindo a cabeça e cheirando os pés e a cloaca da fêmea, prosseguindo então a monta na 

parte traseira, galopeando a região anal do seu plastrão em encontro a carapaça da fêmea que 

grune durante a cópula, o macho, então, segura a fêmea com os quatro membros e a cauda 

ficando com o pescoço inteiramente esticado (SILVA, 2006). 

Segundo Silva (2006), uma característica comportamental encontrada no muçuã é que 

o macho tem o hábito de morder a fêmea no início do acasalamento e durante a cópula, o que 

para Carpenter (1980) seria um estímulo tátil. Observando o acasalamento de um casal de 

muçuãs em cativeiro, Silva (2006) verificou que a corte e a cópula ocorreram dentro da água.  

Em uma pesquisa sobre o desempenho reprodutivo do muçuã em cativeiro, Silva 

(2006), verificou que o estado nutricional está intimamente ligado à reprodução, tanto que, 

parâmetros reprodutivos como o número de ninhadas, número de ovos, peso e largura dos 

ovos sofrem influência direta da quantidade de proteína na dieta. A mesma conclusão teve 

Araújo (2009) quando comparou os mesmos parâmetros reprodutivos em lotes de muçuãs 

alimentados com e sem suplementação proteica, sugerindo um efeito positivo desse adicional 

na reprodução de animais em cativeiro. 
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4.4.7. Aspectos da Nidificação e dos Ovos 

 

A nidificação é a sequência de comportamento realizada por quelônios no processo de 

oviposição, este tem início desde o momento da saída da fêmea a procura do melhor local 

para a realização da postura até o seu retorno. Segundo Molina (1989), este grupo apresenta 

cinco a sete fases dependendo da espécie, das quais pelo menos cinco são etapas básicas a 

todas as espécies de quelônios, são eles: deambulação, abertura da cova, postura dos ovos, 

fechamento da cova e abandono do ninho. 

A deambulação tem início após a subida à praia, esta é caracterizada por uma 

caminhada, intercalada com algumas pausas. A abertura da cova é realizada pelas patas 

posteriores, que escavam inicialmente uma pequena depressão que depois será aprofundada e 

modelada. Nas espécies de água doce, os ovos vão sendo acomodados por uma das patas 

posteriores, durante a ovipostura, de modo a serem posicionados por igual no interior da cova. 

O fechamento da cova caracteriza-se, geralmente, pelo uso alternado das patas posteriores, 

que recolhem o substrato escavado, para o interior da mesma e o compactam (MOLINA, 

1992). 

Guimarães (2011) em um estudo com ovos de muçuãs observou que o número de ovos 

por ninhada varia de 2 a 5, com média de 3 ovos. Quando os filhotes nascem, rompem a casca 

com um tipo de dente que possuem abaixo das narinas, chamado ovorruptor, e vão em direção 

à água (DELDUQUE, 2000; MOLINA; LISBOA, 2007). Silva et al. (2006) observaram 

posturas entre Maio e Outubro, também em cativeiro. E Araújo (2007) observou período de 

nidificação de Abril a Janeiro (dez meses). 

De acordo com Silva et al. (2006), animais desta espécie, em cativeiro, em geral têm 

múltiplas posturas, sendo mais frequente a ocorrência de dois ciclos (46%), um ciclo (26%), 

nenhum ciclo (14%), três ciclos (10%), e quatro ciclos (4%), na estação monitorada, 

intervaladas por períodos médios de 30 a 60 dias.  

Mondolfi (1955), na Venezuela, observou que as fêmeas enterram seus ovos a uma 

profundidade de 8 a 11 cm. Rocha e Molina (1985) registraram ninhos com um diâmetro de 8 

cm e profundidade de 7 cm, no Zoológico de São Paulo. Já Guimarães (2011) monitorou 

profundidade de 10,7cm, variando de 2,3 a 21 cm entre a superfície e o ovo mais profundo 

(fundo do ninho).  
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Os ovos dos quelônios e de outros répteis podem ser considerados como um sistema 

de dois componentes, o qual fornece material e energia, inicialmente para o desenvolvimento 

e, subsequentemente, armazenamento para a manutenção das ninhadas em crescimento 

(CONGDON; GIBBONS, 1983), sendo, portanto fator importante para a reposição da 

população. 

A partir de observações de ovos de K. scorpioides em cativeiro, Silva (2006) relata 

que os mesmos apresentam uma casca rígida e geralmente lisa, mas também podem 

apresentar rugosidades nas extremidades. Segundo Silva (2006) os ovos são de coloração 

rosada logo após postura, porém com o passar dos dias, apresentam-se mais esbranquiçados e 

com a casca mais áspera, além de possuírem uma mancha branca mediana que circunda o ovo 

transversalmente. Tal observação também foi descrita por Guimarães (2011), que afirma que 

os ovos apresentaram formato elipsóide, coloração rosa pálida e superfície lisa e úmida logo 

após a postura com uma pequena mancha esbranquiçada na região equatorial em alguns ovos. 

Com o passar dos dias, a mancha aumenta em extensão e os ovos tornam-se esbranquiçados, 

ao mesmo tempo em que ressecavam e apresentavam a superfície da casca áspera. 

Castro (2006), avaliando a biologia reprodutiva da mesma espécie, encontrou para os 

parâmetros dos ovos os valores de 9,6 g para peso, 38,0 mm para comprimento e 20,0 mm 

para largura. Araújo (2009) também encontrou valores aproximados para peso (8,64 g), 

comprimento (38,21 mm) e largura (20,33mm) para ovos de muçuãs. Guimarães (2010) 

obteve valores de peso igual a 10,09 g, comprimento de 39,10 mm e largura de 20,40 mm. 

Sabe-se que o estado nutricional do animal irá influenciar no comportamento 

reprodutivo, contudo que fêmeas bem nutridas apresentaram um melhor desempenho 

reprodutivo. Araújo et al. (2012) em experimento com K. scorpioides submeteram os mesmos 

a diferentes manejos alimentares, tais manejos alimentares produziram diferenças no 

desempenho de postura e espessura da casca dos ovos analisados, sendo os animais 

alimentados com dietas úmidas proteicas, de origem animal, os que obtiveram o melhor 

desempenho. Além disso, observou-se que ninhadas com menor número de ovos são 

compostas por ovos com melhor qualidade externa, isto é, maior comprimento, largura e 

espessura de casca. E que animais alimentados somente com ração produzem ovos com 

menor teor de ácidos graxos saturados. Isto mais uma vez demonstra a influência da nutrição 

sobre o desempenho produtivo destes animais. 
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5. MATERIAL E MÉTODO 

5.1. Criadouro Modelo 

5.1.1. Projeto Bio-Fauna e o Criadouro Científico de Muçuãs 

 

 O Projeto Bio-Fauna (Figura 5) é uma iniciativa sem fins lucrativos do Instituto 

Socioambiental e de Recursos Hídricos – ISARH da UFRA, cadastrado na PROPED e 

PROEX/UFRA 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. 

 O trabalho de conclusão de curso foi realizado no Campus Sede da Universidade 

Federal Rural da Amazônia- UFRA, em Belém-PA, no Projeto Bio-Fauna/ ISARH/UFRA. Os 

dados coletados fazem parte das atividades desenvolvidas no Projeto de pesquisa “Criação de 

Muçuã K. scorpioides em cativeiro”, executado no Criadouro Científico de Animais 

Silvestres do referido Projeto. O criadouro está funcionamento desde 2004, devidamente 

autorizado pelo IBAMA (registro N° 1602685). 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sede do Projeto Bio-Fauna/ISARH/UFRA, vista externa frontal. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 
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5.1.2. Recintos 

 

Os recintos do projeto Bio-Fauna são utilizados para pesquisas experimentais. As 

instalações são constituídas por oito viveiros de alvenaria, localizados na entrada de acesso à 

Sede do Projeto, em áreas arborizadas pela presença de bambuzais que durante a manhã 

sobreiam parte da área desses recintos (Figura 6), e por outra área localizada na parte interna a 

Sede do Projeto Bio-Fauna/ISARH/UFRA, onde os animais são colocados em caixas 

plásticas. 

Cada viveiro mede 2m x 5m, compreendendo 10m
2
 de área total, sendo 80% em 

espelho d’água (2 x 4m), contendo uma rampa, e com aproximadamente 0,70 cm de 

profundidade e os 20% restantes são compostos por areia lavada (2 x 1m). O espelho d’água 

de cada viveiro contém uma área parcialmente sombreada por telhas de fibrocimento, em 

condições uniformes. Cada bloco de quatro viveiros contém telas nas laterais e na cobertura 

para melhor segurança dos animais (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Viveiros dos muçuãs ao ar livre – Criadouro Científico do 

Projeto Bio-Fauna/ISARH/UFRA, vista externa frontal. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 
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No recinto localizado na região interna da Sede do Projeto Bio-Fauna/ISARH/UFRA os 

animais são alojados em caixas de polietileno com dimensões que variam de 64 x 43 x 19 cm, 

de 55 x 32 x 11 cm e de 42 x 27 x 8 cm, correspondente respectivamente ao comprimento, 

largura e profundidade. Cada caixa contém uma telha para proporcionar uma área seca, além 

de um refúgio para os animais (Figura 8). Esse recinto atualmente abriga 37 lotes de animais 

com cerca de 4 a 12 animais por lote, essa distribuição por lote está relacionado ao tamanho e 

ao peso de cada animal. Neste mesmo local também são alojados os animais em processo de 

reabilitação clínica. 

 

 

 

 
Figura 8: Recinto interno a sede – Criadouro Científico do Projeto 

Bio-Fauna/ISARH/UFRA. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

 

 

Figura 7: Viveiros dos muçuãs ao ar livre, protegido por tela – Criadouro 
Científico do Projeto Bio-Fauna/ISARH/UFRA, vista interna. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna  
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5.1.3. Distribuição dos Animais 

 

A distribuição dos animais no Criadouro Científico do Projeto Bio-

Fauna/ISARH/UFRA é realizada com base em dois critérios: o peso e o sexo. Os animais que 

apresentam pesos aproximados são colocados em um mesmo lote, esses animais permanecem 

no recinto interno ao projeto, e no decorrer do seu desenvolvimento os mesmos são 

remanejados em lotes neste mesmo local. Quando esses animais atingem o peso de 350 g são 

remanejados para os viveiros dos muçuãs ao ar livre chamado de engorda. Já em relação ao 

sexo, quando os animais começam a apresentar dimorfismo sexual, sendo possível identificar 

machos de fêmeas, esses são separados.  

5.1.4. Manejo 

5.1.4.1. Limpeza dos Recintos  

 

       A limpeza dos recintos é realizada diariamente, porém três dias são destinados ao recinto 

interno e dois dias são destinados ao recinto externo. Na segunda, quarta e sexta-feira é 

realizada a limpeza dos recintos internos, as caixas de plástico são esvaziadas, higienizadas e 

enchidas novamente, sendo este procedimento realizado duas vezes no dia, a primeira é antes 

da alimentação e a segunda é após a alimentação. Já na terça-feira e na quinta-feira é feita a 

limpeza dos tanques, onde os mesmos são totalmente esvaziados, higienizados e enchidos 

novamente. Esse procedimento é realizado apenas uma vez no dia. 

5.1.4.2.  Fornecimento da Ração 

 

A alimentação dos muçuãs é realizada todas as segundas, quartas e sextas-feiras com 

ração extrusada para peixe. Esta é balanceada na proporção de 0,5 a 3% do peso vivo dos 

animais, sendo sua quantidade corrigida mensalmente de acordo com o peso de cada lote. Os 

animais que se encontram na fase de berçário recebem ração de 40% de proteína bruta, haja 

vista que os mesmos necessitam de um maior teor de proteína, já os animais em cria e recria 

recebem ração de 36% de proteína bruta e os animais na fase de engorda consomem ração 

com 28% de proteína bruta, estes se encontram alojados nos tanques.  
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Nos dias destinados a alimentação as rações são pesadas (de acordo com o cálculo 

realizado com base no peso vivo de cada lote), armazenadas em vasilhas previamente 

identificadas e oferecidas em horários fixos, das 10:00 ás 14:00h.  

A ração comercial para peixes utilizada possui em composição básica: calcário calcítico, 

farelo de soja, farelo de trigo, farinha de sangue, fosfato bicálcico, milho integral moído, 

cloreto de sódio (sal comum), gordura vegetal estabilizada, premix vitamínico mineral 

aminoácido, farinha de peixes, gérmen de milho e glúten de milho.   

 

5.1.4.3.  Ajuste da Alimentação Mensal 

 

Mensalmente todo o plantel é pesado e dimensionado para haver o acompanhamento 

do desenvolvimento de cada lote. A quantidade de alimento fornecido sofre alterações de 

acordo com o peso total do seu respectivo lote.  

5.1.4.4.  Biometria 

 

   Mensalmente os animais são submetidos à biometria e pesagem. O peso é aferido em 

balança com precisão de 1g e as medidas corporais com auxílio de um paquímetro, cuja a 

precisão é de 0.1mm (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: (A)-Biometria realizada mensalmente e (B)- material utilizado para a realização da 

biometria. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 
 

 

(A) (B) 
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As medidas mensuradas são as seguintes: 

 

 CC (comprimento de carapaça): comprimento máximo da carapaça, medido em linha 

reta desde a borda anterior do escudo nucal até a borda posterior da carapaça, entre ao 

11º escudo marginal direito e esquerdo. 

 LC (largura da carapaça): largura máxima da carapaça, medida em linha reta onde 

ocorrer a maior distância entre a borda lateral dos escudos marginais de um lado ao 

outro. 

 CPme (comprimento do plastrão menor): comprimento da borda anterior do escudo 

gular até o ponto mais posterior da junção dos escudos anais com o paquímetro em pé. 

 CPma (comprimento do plastrão maior): comprimento da borda anterior do escudo 

gular até o ponto mais posterior da junção dos escudos anais com o paquímetro 

deitado. 

 LP (largura do plastão): comprimento mediano em linha reta através dos escudos 

abdominais, do ponto de intersecção dos escudos axilares e inguinais com o 

abdominal. 

 A (altura): altura máxima do casco, medida perpendicularmente ao plastrão, ao nível 

da maior distância entre os escudos do plastrão e os vertebrais da carapaça. 

As medições realizadas nas biometrias mensais podem ser observadas nas 

Figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

 

   

 

 

 

Figura 10: Medição do comprimento da 

carapaça. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

 

Figura 11: Medidas da largura da carapaça. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 
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5.2. Criadouro Comercial Estimado 

 

Os custos de produção estimados foram calculados para um criadouro comercial de 

muçuãs hipotético, o qual teoricamente possui um plantel inicial de 5.000 animais, repassados 

ainda na fase de filhotes, recém-eclodidos, por órgão competente. Para se obter os custos da 

depreciação das instalações do criadouro, diluiu-se os mesmos em um horizonte de 25 anos. 

 Os animais do criadouro comercial são alojados em tanques escavados e sua 

densidade (animal/m²) baseou-se na mesma densidade utilizada no Projeto Bio-Fauna (Tabela 

1). Os tanques são projetados para comportar 5.000 animais que estejam na fase de engorda e 

com 1,2 m de profundidade, então, a área total escavada é de 857,1 m³. O criadouro também 

apresenta um abastecimento de água, sendo que este é necessário para a realização da limpeza 

diária, e uma estrutura física caracterizada como a Sede do criadouro, composta por um 

escritório de 4 m², onde é armazenado a parte administrativa do criadouro; um ambulatório de 

Figura 12: Medição do comprimento do 

plastrão. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

Figura 13: Medição da largura do plastrão. 
Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

 

 

Figura 14: Medição da altura. 
Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

 

Figura 15: Pesagem. 

Fonte: Projeto Bio-Fauna 

 

 



39 
 

 

 

4 m², sendo utilizado para o atendimento dos animais que estejam com lesões; uma sala de 

manejo de 4 m², para possível manejo de filhotes  e uma cozinha de 2 m², para o 

armazenamento da ração. 

 

Tabela 1: Densidade de Animais por m² para Cada Fase de Criação 

Recintos Densidade 

(Animal/m²) 

Berçário 133 

Cria 50 

Recria 9 

Engorda 7 

  

5.3. Coleta de Dados 

 

Os dados sobre o sistema de produção do muçuã utilizados para o presente estudo 

foram obtidos por meio de experimentos já realizados no Projeto Bio-Fauna, estes que 

posteriormente já haviam sido utilizados em Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações, 

Teses, artigos e resumos.  Os demais dados, necessários para elaboração do sistema, que ainda 

não foram validados por experimentos foram adquiridos por meio da análise de planilhas de 

rotina do criadouro. 

Já os dados sobre os custos do sistema de produção do muçuã foram obtidos por meio 

de pesquisa de mercado. 

5.4. Análise dos Dados 

 

 Para os cálculos de custos do sistema de produção do muçuã, levou-se em 

consideração os custos “dentro da porteira”, isto é, não foram levados em consideração custos 

de comercialização dos produtos oriundos deste sistema de criação. Também não foram 

levados em consideração os custos de legalização do criadouro, já que com a Lei 

Complementar 140/2011, as solicitações de autorização devem ser feitas nos órgãos ligados 

aos Governos Ambientais de cada Estado, os quais se diferenciam quanto aos custos de 

tramitação. 
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5.4.1. Estimativas de Custo do Sistema de Produção de Muçuã em Criadouro 

 

 

 Estimativa de Custos com Infraestrutura de Criadouro Comercial 

 

 Construção dos recintos 

 

Os recintos foram escavados de acordo com a densidade de animal por área, no 

entanto, cada fase apresenta uma densidade especifica, portanto a área total foi estimada 

para comportar os animais que encontram-se na fase final de produção, ou seja, animais 

na fase de engorda, a partir de 201g a 350g.  

 

Dimensões m³ 

X animal/ m³ = X área total a ser escavada 

 

Custo Total do recinto R$ 

m³ total x valor por m³ escavado  

  

 Estimativas de Custos para a Construção da Sede  

 

Para a construção da sede foi levado em consideração todas às estruturas físicas 

necessárias nas instalações de um modelo de um criadouro científico, que neste caso foi o 

Criadouro Científico de Muçuãs do Projeto Bio-Fauna, que apresenta tais estruturas, 

como: escritório, cozinha, ambulatório e sala de manejo.  

 

Custo Total da Sede 

m² total de área construída x valor do m² de área construída 

 

 Estimativas de Custos para a Construção do Sistema de Abastecimento de Água 

 

Para esses cálculos foi feito um levantamento dos preços de mercado para os 

principais itens utilizados para a construção do sistema, tais como: custo da perfuração do 
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poço, do material hidráulico, da caixa d’agua, da bomba, da torre para caixa d’agua, o 

material de construção e a mão-de-obra. Após isso, todos os valores foram somados e a 

partir disso, obteve-se os custos com a construção do abastecimento de água. 

 

 Estimativas de Custos de Produção  

 

 Estimativas de Custo com Energia Elétrica  

 

Para realização destes cálculos foram listados todos os equipamentos utilizados em um 

criadouro, suas respectivas potências e seu tempo de funcionamento mensal. A partir deste 

registro foram realizados os cálculos de gastos com energia elétrica.  

 

Consumo de energia: 

 

Consumo = Potência do aparelho em Watts x horas de funcionamento por mês = KWh/mês 

 

   1.000 

 

 

Custo Mensal R$: 

 

Consumo total em KWh/mês x tarifa do R$ KW/h 

 

 

 Estimativa de Custo com Alimentação 

  

Os custos de ração foram calculados a partir das médias de pesos de cada lote de criação 

(berçário, cria, recria, engorda), levando em consideração o consumo de ração pela % do peso 

vivo de cada lote, em posse desses valores foi possível obter o consumo diário e o consumo 

por fase, após isso, multiplicou-se esses valores pelo custo por grama de ração, vale ressaltar 

que os custos sofreram alterações em cada fase, haja vista, que o % de proteína bruta não será 

a mesma em todas as fase, e quanto maior essa % mais cara será a ração. 

 

Consumo por fase: 

 

Consumo dia x tempo de criação por fase  
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Custo de ração por fase: 

 

Consumo por fase x custo por grama de ração R$ 

 

 

 

 Estimativa de Custo com Material de Ambulatório 

 

Foram listados todos os itens de clínica necessários para os atendimentos do criadouro, em 

seguida, foi listado a quantidade dos produtos e os custos por unidade e pelo total por cada 

produto, a partir disto, somou-se todos os itens. Vale ressaltar que o material foi comprado 

para um ano, no intuito de reduzir os gastos. Para ter os custos mensais dividiu-se o valor 

encontrado pelos doze meses do ano. 

 

 Estimativa de Custos com Salário do Tratador e do Médico veterinário 

 

Os salários de ambos foram calculados baseando-se no salário inicial para cada categoria e 

com todos os encargos trabalhistas. 

 

 Estimativa de Cálculo de Depreciação 

 

O cálculo de depreciação foi realizado para um período de 25 anos. 

 

Depreciação/ano =        Custo total com a construção da infraestrutura  

                          N° de anos para depreciar 

 

Depreciação/mês =          Depreciação/ano 

                                 12 meses 

 

 Estimativas de Custos de Produção de Muçuã em Criadouro Comercial (Ciclo 

Produtivo de 19 Meses) 

 

Para as estimativas dos custos de produção de um muçuã em cativeiro, foi levado em 

consideração o tempo de criação por fase de cultivo (meses), os custos com ração por fase e 

as despesas mensais. Todos os valores encontrados foram divididos pelo o número de animais 
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existentes no plantel, após esses cálculos estimamos o valor que um produtor gastaria para 

produzir um muçuã no período de 19 meses.  

 

 Estimativas de Custos de Reprodutores e Matrizes 

 

Para a realização dos cálculos de custo de produção das matrizes e reprodutores, 

levou-se em consideração o período que os machos e fêmeas atingem o peso de abate, 

que é de 19 meses, e mais 11 meses restante necessário para que os mesmos iniciem 

sua vida reprodutiva.  

 

 Estimativas de Custo de Produção de Ovo e Filhote 

 

Para a estimativa dos custos de produção de um ovo foram analisados os períodos dos 

ciclos reprodutivos, também utilizou-se os custos com as matrizes e com os reprodutores, e 

mais os custos por ciclo de produção, após os cálculos estimou-se o custo total para produzir 

um ovo. Já para obter-se os cálculos por filhote levou-se em consideração os custos para 

produzir um ovo após o segundo ciclo reprodutivo e o custos desse animal durante três meses 

de cultivo, haja vista que esse é o tempo necessário para os animais começarem a serem 

comercializados. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Sistema de Produção do Muçuã 

 

No período de coleta de dados foi possível sistematizar informações importantes 

relacionadas ao sistema de produção de muçuãs em cativeiro, como as fases de produção e 

tempo de permanência do animal em cada uma delas (Figura 16), consumo alimentar (Tabela 

2), e dados sobre o desempenho reprodutivo (Tabela 3). 

 

 

                  

 

  

 

  

 

 

                    

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

INCUBAÇÃO 

BERÇÁRIO 1 (5– 20g) 

REPRODUÇÃO (>201g) 

BERÇÁRIO 2 (21 - 40g) 

BERÇÁRIO 3 (41 - 50g) 

CRIA (51 - 100g) 

 

 

( 

RECRIA /FÊMEAS (101 – 200g) RECRIA /MACHOS 

 (101 – 200g) 

ENGORDA (201-350g) 

ABATE (> 350g) 

Figura 16: Organograma do Sistema de Produção do Muçuã (Kinosternon scorpioides) (Aproximadamente 

19 Meses = 1,6 ano). Fonte: Araújo (2014b) 

  65 dias 

  81 dias 

 95 dias 

  120 dias 

  90 dias 

  120 dias 

 120 dias 
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Muçuãs podem ser alimentados com ração comercial extrusada para peixes, o que facilita o 

manejo alimentar dos mesmos, já que rações específicas para quelônios possuem um custo 

alto, e no Brasil são fabricadas apenas para quelônios de estimação, além disso, a venda é 

feita em pacotes com pequenas quantidades.  

 No decorrer do tempo de cultivo a exigência nutricional por proteína diminui, já que a 

necessidade de aminoácidos para constituir as estruturas corporais, como, os músculos 

também são reduzidos. Com isso, o custo com a alimentação será diminuído, já que o valor da 

ração aumenta de acordo com o aumento da quantidade de proteína bruta contida na mesma. 

Na Tabela 2 é possível observar o as exigências nutricionais por fase de criação. Para os 

animais que se encontram em reprodução o consumo alimentar do peso vivo por lote é 

reduzido para 0,5 %.   

 

 

 

 Quanto ao desempenho reprodutivo desta espécie foi possível reunir algumas 

informações de fundamental importância para a implantação de um criadouro comercial 

(Tabela 3), tais como, as fêmeas de muçuã apresentam sua primeira postura após 2,5 anos de 

idade, de acordo com os dados e observações obtidas através de experimentos realizadas no 

Projeto Bio-Fauna (SILVA, 2011), portanto, o produtor deverá ter consciência de que para 

Tabela 2: Dados das Fases de Criação do Sistema de Produção de Kinosternon scorpioides 

Fases de 

Criação 

Peso por 

Fase (g) 

Tempo de 

Criação 
(Dias) 

Consumo 

Alimentar 
(%/pv) 

 

 

Proteína 
Bruta na 

Ração 

(%) 

Média de 

Consumo 
Alimentar 

Diário 

(g/Animal/Dia) 

Consumo 

Alimentar por 
Fase 

(g/Animal) 

Berçário 1 

 

 

5-20g 

 

  65
**** 

 

3
** 

40 

 

0,375 

 

24,375 

 

Berçário 2  

 

21-40g 

 

   81
**** 

 

2
*** 

40 

 

0,61 

 

49,41 
 

Berçário 3 

 

41-50g 

 

   95
** 

 

2
*** 

40 

 

0,91 

 

86,45 

 
Cria 

 
51-100g 

 
90

*
 

 
1

* 
36 

 
0,755 

 
67,95 

 

Recria 

 

101-200g 

 

120
* 

 

1
* 

36 

 

1,505 

 

180,6 
 

Engorda 

 

201-350g 

 

120
* 

 

1
** 

28 

 

2,755 

 

330,6 

 

Reprodução 

 

>350g 

 

- 

 

0,5
**

 28 

 

- 

 

- 

 *Araújo (2014a); ** Dados do Projeto Bio-Fauna; *** Pamplona et al., (2012)  
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manter seu plantel reprodutivo, necessitará desse tempo, contudo que esses animais 

permanecerão no plantel até o primeiro ciclo reprodutivo sem oferecer lucro.  

A partir do inicio da vida reprodutiva, segundo Silva (2011), as fêmeas apresentaram 

em média 3,1 ciclos reprodutivos por ano, e com uma postura de aproximadamente 9,9 ovos 

por ano. Estudos sobre aspectos reprodutivos de muçuã em cativeiro, mostram que fêmeas 

mais pesadas realizam posturas em maior número e tamanho, e o aumento da massa das 

fêmeas, associa-se positivamente no incremento da porcentagem de fêmeas em reprodução 

(SILVA, 2011), esses resultados são importante para o enriquecimento de saberes sobre esta 

espécie. 

É importante ressaltar que o criadouro deverá fazer a seleção de fêmeas maiores e 

mais pesadas para a reprodução, pois essa prática resultara na obtenção de ovos maiores. O 

manejo nutricional também deverá ser realizado de forma correta para maximizar a produção 

de ovos e com isso aumentar o número de animais do plantel. O período de necessário de 

incubação dos ovos é em média de 120 dias, variando de 79 a 167 (SILVA, 2011). 

Por meio dos dados já publicados sobre a produção de muçuã foi possível estimar que 

os animais em cativeiro atingem o peso mínimo recomendado para a comercialização (350g) 

em aproximadamente dezenove  meses (ARAÙJO, 2014b). Entretanto, é sabido que 

alterações no manejo nutricional e produtivo dos animais podem alterar este tempo de cultivo, 

aumentando ou diminuindo o mesmo de forma significativa. 

Segundo Andrade et al. (2008), devido os  riscos apresentados na produção de 

quelônios, aconselha-se não estender o ciclo de produção por muitos anos, para que o 

produtor não seja surpreendido por eventualidades, tais como: parasitas, doenças, fugas, 

roubo, etc. Além disso, em qualquer atividade econômica, quanto menor o tempo do giro do 

capital empregado mais saudável é o negócio. Logo a produção de muçuãs nesse período de 

19 meses não implica em tantos riscos para o sistema de produção. 
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6.2. Estimativas de Custo do Sistema de Produção de Muçuã em Criadouro  

6.2.1. Custos Iniciais de Infraestrutura 

 

O custo estimado para o investimento inicial em infraestrutura para o Criadouro de 

Muçuã com capacidade para 5 mil animais é de R$ 20.085,49 (vinte mil, oitenta e cinco reais 

e quarenta e nove centavos) conforme descrição abaixo (Tabela 4). 

Tabela 3: Desempenho Reprodutivo do Kinosternon scorpioides em Cativeiro 

 

Dados Gerais da Reprodução 

 

 
Idade a 1

a 
Postura 

 
2,5 Anos

* 

 

Média de Ciclos/Fêmea/Ano 

 

3,1 Por Ano
* 

 

N° de Ovos/Fêmea 

 

9,9 Média
*
 

Tabela 4: Estimativa De Custos Com Infraestrutura De Criadouro Comercial De Muçuã (5.000 Animais) 

Instalações do Criadouro Área Total Custo De Construção 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

% 

Escavação dos Recintos m³ m³     

Recintos Escavados 857,14 5,00 4.285,7 21,34% 

Construção da Sede M² m²    

Escritório 4 864,27 3.457,08 17,21% 

Ambulatório 4 864,27 3.457,08 17,21% 

Sala de Manejo 4 864,27 3.457,08 17,21% 

Cozinha/ Depósito 2 864,27 1.728,54 8,61% 

Abastecimento de Água Unidade Valor Unitário 

(R$) 

    

Perfuração do Poço 1 1.200,00 1.200,00 5,98% 

Torre da Caixa D’agua 1 1.000,00 1.000,00 4,98% 

Bomba Submersa 1 800,00 800,00 3,98% 

Caixa d'agua 1 300,00 300,00 1,49% 

Material para o Poço 1 300,00 300,00 1,49% 

Material Hidráulico 1 100,00 100,00 0,50% 

Total R$     20.085,49 100,00%   

* Silva (2011) 
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Na Tabela 4 é possível verificar que a escavação dos recintos foi responsável por mais 

de 20% do custo total de instalação, logo este merece uma atenção redobrada na hora do 

planejamento, e sempre buscando alternativas viáveis que possam reduzir esses custos 

iniciais. É possível visualizar melhor esses valores no Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com IN n° 169 são recomendados recintos (tanques de fundo de terra) que 

apresentam profundidades entre 50 cm (cinquenta centímetros) na parte mais rasa; e 1,20 m 

(um metro e vinte centímetros) na mais profunda, recomenda-se a utilização de rampas. Os 

recintos de cria (ou berçário para os filhotes) deverão ter uma densidade de ocupação de até 

20 filhotes/m
2
. Já os recinto de recria (ou de engorda) a densidade recomendada é de até 3 

animais/m
2
, com profundidade máxima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros), na parte 

mais profunda. Recomenda-se também confeccionar uma praia de areia, a ser utilizada como 

Recintos Escavados 

Escritório 

Ambulatório 

Laboratório 

Cozinha/ Depósito 

Perfuração do Poço 

Torre da Caixa d’agua 

Bomba Submersa 

Caixa d'agua 

Material para o Poço 

Material Hidráulicos 

21,34% 

17,21% 

 17,21% 

 

17,21% 

8,61% 

18,42% 

 

Gráfico 1: Estimativa de Custos com Infraestrutura Inicial de Criadouro de Muçuã 

(5.000 animais) 

Abastecimento 

de água 

Sala de manejo  
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sítio reprodutivo para as fêmeas, conforme as seguintes características: A praia deve estar 

localizada na margem mais ensolarada do recinto, para assoalhamento e desova dos animais; 

sendo que volume da areia dependerá do número de matrizes em postura, devendo estar 

relacionado com a área útil, necessária para desova e com a profundidade da cova (BRASIL, 

2008).  

As densidades propostas na Instrução Normativa supracitada foram baseadas em 

informações para tartaruga-da-Amazônia, a qual possui maior porte que o muçuã, sendo o seu 

peso mínimo de abate 1,5 kg (IBAMA, 2008), portanto, tais recomendações tornam-se 

inviáveis para produção de muçuã em cativeiro. De acordo com a experiência do Projeto Bio-

Fauna em manejo de muçuã foi possível estimar a densidade para a espécie em questão em 

várias fases do sistema de criação, o que embasou os cálculos de área dos recintos no sistema 

de produção estimado neste trabalho. 

Os gastos com infraestrutura para o abastecimento de água ficaram em segundo lugar, 

portanto, é outro ponto que deve ser analisado com cautela no momento do planejamento do 

criadouro. Deve-se priorizar o abastecimento por gravidade, evitando assim os custos 

desnecessários com energia elétrica. Assim como, escolher um lugar que proporcione uma 

fonte de água superficial, excluindo a necessidade de escavação de mais de um poço na 

propriedade. 

6.2.2. Estimativas de Custos de Produção 

 

Para realizar a estimativa de custos para o sistema de produção de muçuã foi estimado 

o custo operacional total, que levou em consideração os valores de mercado do salário do 

tratador, serviços do médico veterinário, material de ambulatório e energia elétrica e ração. 

Tais valores encontram-se na Tabela 5. 

As despesas mensais (custo operacional total) estimadas para um sistema de produção 

de muçuãs com capacidade para 5.000 animais foi de R$ 3.214,46 (três mil duzentos e 

quatorze reais e quarenta e seis centavos). É possível salientar que na produção de muçuã, 

assim como ocorre em outros sistemas de produção animal, o número de animais produzidos 

terá grande influência sobre o custo do animal, visto que a tendência é que quanto maior for a 

quantidade de animais produzidos, menor será o custo por cada animal, e consequentemente 

maior será a possibilidade de lucro do produtor.  
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No Gráfico 2 é possível evidenciar que o item de maior custo operacional foi o de 

serviço de Responsabilidade Técnica (RT). O médico veterinário foi escolhido como 

profissional para prestar o serviço de RT por possuir competência na área zootécnica e clínica, 

já que o muçuã pode apresentar alguns comportamentos agressivos, principalmente durante o 

período reprodutivo, o que pode levar à necessidade de cuidados clínicos dos animais 

(SILVA, 2011).  

Esse gasto pode ser diluído no caso de um sistema de produção com uma capacidade 

maior, já que não haveria necessidade de aumentar o custo com a RT. Entretanto, há um 

número mínimo de horas trabalhadas para que um médico veterinário possa ser RT de um 

criadouro. 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Estimativa de Custo Operacional mensal para um Criadouro Comercial de Muçuã com 

Plantel de 5.000 Animais 

Descrição Unid. Quant. Valor Total 
(R$) 

% 

SERVIÇOS     

Serviços Do Médico 

Veterinário 

h/mês 24 1.416,52 44,07% 

 

Salário Do Tratador 

mês 1 944,35 29,38% 

 

MANUTENÇÃO 

    

Energia Elétrica        kwh/mês 738,5 
 

352,32 10,96% 

 

Custos Com Ração 

 

kg/mês 

 

194,57 

 

389,53 

 

12,12% 

Material Para Ambulatório 

 

mês 

 

- 

 

43,08 

 

1,34% 

 

INSTALAÇÕES 

    

 

Depreciação 

 

        mês 

 

1 

 

68,67 

 

2,13% 

 
Custo Operacional Total R$ 

   
3.214,46 

 
100,00% 
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O sistema de produção de muçuã estimado adota foi o sistema fechado ou farming, 

onde todas as etapas do ciclo produtivo ocorrem em cativeiro, incluindo a cópula, postura, 

incubação, eclosão dos ovos e o desenvolvimento dos filhotes até o peso de abate. Sendo que, 

para iniciar um sistema produtivo o criadouro receberá os animais do Ibama. Nesse tipo de 

sistema utilizado estimou-se o custo de R$ 12,22 (doze reais e vinte e dois centavos) para um 

animal produzido em 19 meses com peso de abate de 350 g. Notou-se que o custo com a 

alimentação não foi o mais expressivo, como na maioria dos demais sistemas de produção de 

animais monogástricos, na Tabela 6 pode-se observar os custos estimados para cada fase do 

sistema de criação. 

 

 

 

 

Serviços Do Médico 
Veterinário 

Salário Do Tratador 

Energia Elétrica  

Custos Com Ração 

Depreciação 

Material Para 
Ambulatório 

12,12% 

10,96% 

29,38% 

 

2,13% 

44,07% 

1,34% 

Gráfico 2: Custo Operacional para um Criadouro Comercial com Plantel de 5.000 

Animais 
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*Despesas mensais: são os gastos com: tratador, médico veterinário, energia elétrica, material de ambulatório e 

depreciação. 

No Gráfico 3 observa-se os custos de produção (%) que cada fase de criação demanda 

dentro do sistema, sendo evidenciado que a fase de engorda e a de maior porcentagem de 

gastos de produção. Já o berçário 1 representa a menor porcentagem dos gastos. 

 

 

 

Berçário 1 

Berçário 2  

Berçário 3 

Cria 

Recria 

Engorda 

Tabela 6: Estimativas de Custos de Produção de Muçuã em Criadouro Comercial (Ciclo Produtivo de 19 

Meses)  

 

Fase de 

Criação 

 

Peso por 

Fase (g) 

 

Tempo de 

Criação 

(dias) 

 

Tempo da 

Criação 

(meses) 

 

Custo De 

Ração 

(animal/fase) 
R$ 

 

Despesas 

Mensais 

(animal/fase) 
R$

*
 

Custo 

Operacional 

Total 

(animal/fase)  
R$ 

Berçário 1 5-20g 65 2,2 0,08 1,22 1,30 

Berçário 2  21-40g 81 2,7 0,17 1,53 1,70 

Berçário 3 41-50g 95 3,2 0,29 1,79 2,08 

Cria 51-100g 90 3,0 0,14 1,69 1,83 

Recria 101-200g 120 4,0 0,34 2,26 2,60 

Engorda 201-350g 120 4,0 0,45 2,26 2,71 

Custo Total   570                 19  12,22 

10,64% 

 

17,02% 

 

13,91% 

 

22,17% 

 

14,98% 

 

21,28% 

 

Gráfico 3: Estimativas de Custos De Produção de Muçuã Em Criadouro Comercial 

(Ciclo Produtivo de 19 Meses)  



53 
 

 

 

 

Sabe-se que atualmente, o mercado ilegal oferece muçuãs com peso vivo acima de 350 

g por valores em média de R$ 11,00 por unidade. Preço aproximado ao de custo dos animais 

produzidos em cativeiro, R$ 12,22. Portanto, para que o muçuã produzido em cativeiro seja 

economicamente competitivo com o fornecido pelo tráfico recomenda-se produzir esta 

espécie em criadouros de média ou grande escala com capacidade de no mínimo 10 mil 

animais. Pois, deste modo é possível diluir o principal custo, Responsabilidade Técnica, 

diminuindo assim o custo por animal. 

Haja vista, que esse produto tem uma boa aceitação no mercado, devido sua saborosa 

carne ser considerada uma iguaria. Em uma rápida pesquisa de mercado foi possível obter 

dados de que um prato de casquinha de muçuã pode ser encontrado nos restaurantes de Belém 

por valores que variam de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 70,00 (setenta reais). Palha et al. 

(2006) estudando as formas de comercialização e uso do muçuã, em Belém, mediante 

entrevistas com proprietários ou gerentes de supermercados, restaurantes e lojas 

especializadas em pescados, visando obter dados para subsidiar programas de pesquisa e 

conservação da espécie, detectaram que dos entrevistados 23% confirmaram que já haviam 

comercializado ao menos uma vez o produto de forma ilegal. No entanto, a iguaria não consta 

nos cardápios dos restaurantes, sendo oferecida verbalmente aos clientes. Para 27% dos 

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”. Para restaurantes, a demanda 

média foi de 260 muçuãs/mês, correspondendo ao preparo de 130/casquinhos/mês. Segundo 

os autores, estimativas sobre a demanda para a carne de muçuãs no mercado de Belém, 

indicaram uma média de 1.248.000 muçuãs/ano, calculados com base em 30% de interesse 

para o total de restaurantes. Tais valores podem estar subestimados, se considerado os níveis 

de interesse (90%) verificados junto aos estabelecimentos especializados em culinária 

regional, afora a existência de grande número de unidades informais. 

 Quando comparado a outros sistemas de criação, a criação de muçuã mostrou-

se bastante favorável. Podem-se observar esses dados na Tabela 7. 
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Tabela 7: Comparação dos Custos de Produção de Diversos Sistemas de Produção Animal 

Sistema de 

Criação 

Tempo para 

Produzir 

(meses) 

Núm. de 

Animais por 

Área 

(Animal/Ha) 

Peso de 

Abate 

(Kg) 

Rendimento 

Anual 

(Kg/ha/Ano) 

Rendimento de 

Peso (Kg/ha) 

Custos de 

Produção 

R$ 

Muçuã  19 70.000 0,350 15.473 24.500 12,00/Animal 

Tartaruga-da-

Amazônia 

36
* 

5.000
* 

1,5
* 

2.500 7.500
*
 8,79/Animal

*
 

Tambaqui  6
**

  12.000
** 

 0,903
** 

21.672  10.836
**

 1,47/Kg
** 

Bovino    42
*** 

1
***

 450
***

 128,5 450
***

 630,00 
ha/Animal

***
 

*
Andrade et al.(2008); 

**
Castro et al. (2002); 

***
Embrapa, 2014. 

  

Com base nos dados apresentados na Tabela 7 pode-se perceber, em primeiro lugar, 

que o tempo de cultivo da criação de muçuã é inferior ao tempo necessário para produzir, por 

exemplo, uma tartaruga e um bovino, perdendo apenas para a criação de tambaqui que o ciclo 

pode ser de 6 meses. Outra observação a ser feita, é a respeito, do número de animais 

produzidos em uma mesma área, como observa-se o muçuã é a espécie que apresenta maior 

capacidade de animais por área produzida, dado importante para tempos em que se procura 

otimização da terra, onde busca-se produzir mais alimento em um menor espaço. Além da alta 

produtividade por área, o sistema de produção do muçuã, apresenta outra vantagem, o produto 

final possui valor de mercado superior a outros produtos oriundos de sistemas de produção de 

animais já domesticados. 

 Na análise dos dados não foram avaliados os preços de revenda destes 

produtos, de modo que os cálculos realizados para os custos de produção de muçuã tiveram 

enfoque “dentro da porteira”. 

  

6.2.3. Custos de Reprodutores e Matrizes 

 

As fêmeas e os machos que apresentarem características favoráveis para a reprodução 

serão separados e mantidos no criadouro até a idade que apresentam seu primeiro ciclo 

reprodutivo, sendo este após 2,5 anos de idade. Pois, somente a partir deste período as fêmeas 

iniciarão suas posturas (SILVA, 2011).  
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Os cálculos realizados para os custos de produção das matrizes e reprodutores foram 

contabilizados desde o período em que os mesmos ainda não haviam atingido o peso de abate, 

logo, todos os custos dos 19 meses foram registrados, e mais 11 meses restantes necessários 

para que os mesmos iniciem suas vidas reprodutivas.  Com tais cálculos foi possível obter o 

custo de R$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos) por animal até o início do primeiro ciclo 

reprodutivo (Tabela 8). O produtor deve ter consciência de que para povoar seu plantel de 

reprodução, necessitará desse tempo de criação, e somente, após este período o mesmo 

passará a obter retorno do capital investido nesses animais.  

 

1 Após peso de abate: 1,6 ano até 2,5 ano 

*Despesas mensais: gastos com tratador, médico veterinário, energia elétrica, material de ambulatório e 
depreciação. 

 

6.2.4. Custo de Produção de Ovo e Filhote 

 

Para a sustentabilidade de qualquer sistema de produção animal é necessária a 

disponibilidade de filhotes para a renovação do plantel. Tal renovação pode ser efetuada por 

meio da aquisição de ovos, os quais serão incubados para posterior obtenção de filhotes; ou 

pela compra direta de filhotes. Portanto, estimou-se o custo de produção de ovos e filhotes de 

muçuã no sistema de produção proposto. 

Para se obter o valor estimado para produzir um ovo incluiu-se os custos encontrados 

para produzir uma matriz, já que esta levará 2,5 anos para iniciar seu primeiro ciclo 

reprodutivo e 1/3 do valor encontrado para os reprodutores, devido a proporção macho/fêmea 

ser 1 para 3 (SILVA, 2011). 

Os custos estimados para a produção de ovos será menor a partir do segundo ciclo 

reprodutivo, pois após este, os custos de manutenção das fêmeas em reprodução e dos 

reprodutores serão calculadas para um ciclo reprodutivo de um ano. Foi possível perceber que 

Tabela 7: Estimativas de Custos de Produção de Matriz e Reprodutor (2,5 Anos) 

Animal 
Reprodução 

Faixa de 
Peso 

Custo 
Até 1,6 

Anos 

(R$) 

Custo c/ 
Ração

1
 

(R$) 

Despesas 
Mensais 

(R$)
1* 

Custo 
Total

1
 

(R$) 

Custo Total 
1°Ciclo 

Reprodutivo (2,5 

Anos) 

Matriz >350g 12,22 0,78 6,06 6,84 19,07 

Reprodutor >350g 12,22 0,78 6,06 6,84 19,07 
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a partir desse primeiro ciclo os custos serão os mesmos, isso possibilitará que os ovos sejam 

produzidos com um custo estimado de R$ 1,00 (um real) (Tabela 9). Portanto, o preço de 

venda será mais atrativo. 

 

 

Os filhotes propostos para comercialização, neste sistema, são aqueles que 

permanecem no plantel até os três meses de vida. Estimou-se o custo de R$ 2,90 (dois reais e 

noventa centavos) para produzir um filhote (Tabela 10). Devido a este custo de produção, o 

produtor deverá fazer uma análise de mercado, e decidir o que será mais vantajoso para seu 

negócio, à venda desses animais pós-eclosão ou a permanência dos mesmos no plantel, para 

serem vendidos com peso de engorda ou renovarem o plantel da reprodução. 

Além dos valores de produção (“dentro da porteira”) do ovo e filhote, deve-se levar o 

em consideração os custos com transporte, os quais serão variáveis de acordo com a distância 

percorrida e meio de transporte escolhido. 

 
*Despesas mensais: são os gastos com: tratador, médico veterinário, energia elétrica, material de ambulatório e 

depreciação. 

 

 

 

Tabela 9: Estimativa de Custo de Produção de Ovo 

Ciclos 
Reprodutivos 

Custo 
Matriz 

(R$) 

Custo de 1/3 Do 
Reprodutor 

(R$) 

Custo 
por Ciclo 

(R$) 

N° de Ovos 
(Ovo/Fêmea/Ano) 

Custo Total 
Ovo (R$) 

1° Ciclo 19,07 6,36 25,43 9,9 

 

2,56 

2° Ciclo 7,47 2,49 9,96 9,9 

 

1,00 

3° Ciclo 7,47 2,49 9,96 9,9 1,00 

Tabela 10: Estimativa de Custo de Produção de Filhote 

Animal Pós-

Eclosão 

Custo 

Total 
Ovo 

(R$) 

Peso do 

Animal 

Tempo de 

Criação 
(Meses) 

Custo 

Ração 
Mensal 

(R$) 

Despesas 

Mensais 
(R$)

* 

Custo 

Total (R$) 

Nascimento-3 
Meses 

1,00 5-20 g 3 0,03 1,06 2,90 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação de animais silvestres em geral ainda é indicada como atividade secundária, 

haja vista, que esses sistemas de criação são pouco desenvolvidos, logo um maior número de 

pesquisas na área são necessárias para aprimoramento dos sistemas de produção. 

Os gastos mensais para a criação de muçuã são razoáveis, e devido o tempo de cultivo 

para o animal atingir o peso de abate ser relativamente pequeno, logo o produtor terá um ciclo 

de produção mais ativo e com isso o retorno do investimento será mais acentuado. E também 

é possível salientar que na criação de muçuã, ou de qualquer outra espécie utilizada na 

alimentação humana, o número de animais produzidos terá grande influência no valor de 

venda deste produto, portanto quanto maior a quantidade de animais produzidos, menor será o 

custo por cada animal, então maior será o lucro do produtor. 

As análises dos dados econômicos devem ser focados no mercado existente para 

muçuã, mesmo que seja ilegal, e nos riscos existentes na atividade, esses comuns a todas as 

outras atividades do ramo zootécnico, quando praticadas em cultivos de longa duração.  

A criação de muçuã em criadouro comercial tem grande potencial para a 

comercialização, já que o lucro pode se mostrar favorável ao produtor, porém muitos estudos 

ainda devem ser realizados na tentativa de diminuir os custos de produção, tornando-o mais 

competitivo em relação ao comercio ilegal, e com preços mais populares. Portanto, faz-se 

necessário à busca por alternativas que venham dribla as diferenças do preço de venda.  
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