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RESUMO 

 

 

A tartaruga-da-amazônia é a espécie mais conhecida do gênero Podocnemis e o maior 

testudíneo de água-doce da América do Sul. Nas regiões Norte e Centro Oeste do país é comum 

a produção comercial da espécie P. expansa, mas ainda faltam parâmetros para melhorar o 

processo de produção e garantir a qualidade microbiológica da carne produzida. O presente 

estudo teve como objetivo determinar a presença de Salmonella sp. e Campylobacter spp. em 

amostras de musculatura estriada esquelética da região de filé e membros anteriores e 

posteriores, bem como a realização de swab cloacal. Os tecidos musculares esqueléticos dos 20 

machos foram colhidos com instrumental cirúrgico esterelizado, acondicionados em frascos 

estéreis e analisados no Laboratório de Microbiologia e Tecnologia de Alimentos do Centro de 

Pesquisa em Alimentos da UFG/EVZ e Laboratório de Exames Bacteriológicos e 

Anatomopatológicos de Aves da UFG/EVZ para avaliação segundo o protocolo do setor. Na 

pesquisa por Salmonella sp., duas amostras (2/240) 0,83%, foram positivas para o gênero de 

bactéria pesquisado, sendo idenficado o microrganismo Salmonella enterica subsp. enterica. 

Em relação a pesquisa por microrganismos do gênero Campylobacter spp., não foram 

detectados microrganismos nas amostras analisadas. Para avaliação dos resultados referentes à 

microbiologia, foi utilizado o Teste Exato de Fischer (p < 0,05). O teste estatístico empregado 

demonstrou não haver diferença estatística em relação ao tratamento empregado (p = 0,4737) e 

(p = 0,4979), relacionando a área de colheita, também não apresentou significância estatística. 

Os dados obtidos foram importantes para melhoria de qualidade das carcaças abatidas da 

espécie. 

 

Palavras-chave: Consumo de carne, contaminação de carcaça, patógenos alimentares, répteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 



3 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The Arrau river turtle is the best known species of the genus Podocnemis and most testudines 

of freshwater in South America. In the North and Central West regions of the country is 

common to commercial production of the species P. expansa, but there are still parameters for 

to improve the production process and ensure the microbiological quality of meat produced. 

This study aimed to determine the presence of Salmonella sp. and Campylobacter spp. in 

skeletal striated muscle samples from the fillet region and forelimb and hindlimb, as well as the 

realization of cloacal swab. Skeletal muscle tissue of 20 males were picked with sterilized 

surgical instruments, packed in sterile vials and analyzed in the Laboratory of Microbiology 

and Food Technology Research Centre in Food UFG/EVZ and Bacteriological tests Laboratory 

and Anatomopathological of Birds of UFG/EVZ for evaluation according to the industry 

protocol. In the survey by Salmonella sp., Two samples (2/240) 0.83%, were positive for the 

bacterium gender researched and compared the search for microorganisms of the genus 

Campylobacter spp., were not detected microorganisms in the samples. To evaluate the results 

related to microbiology, we performed the Fisher Exact Test (p <0.05). The statistical test 

showed no statistical difference in relation to the treatment (p = 0.4737) and (p = 0.4979), 

relating the area of harvest, also not statistically significant. The data were important for 

improving the quality of carcasses slaughtered the species. 

 

Keywords: Consumption of meat, carcass contamination, food pathogens, reptiles. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A carne é um alimento que apresenta características nutricionais importantes para 

os seres humanos, rica em proteínas, ácidos aminados essenciais, gordura, vitaminas, glicídeos 

e sais minerais. A correlação entre a carne e algumas enfermidades, bem como o seu papel 

durante a evolução dos hominídeos, não deve ser menosprezada1,2,3.  

A carne é um alimento com importante significado social e cultural4. Entender 

como um alimento afeta a sociedade humana ao longo do tempo, e o ponto em que essa 

mudança ocorre, pode ser importante para o entendimento de habitos e costumes regionais5. 

Em alguns países, a carne tem sido considerada um alimento estrategico, sendo a cadeia 

produtiva cada vez mais sustentável6,7 e com rígidas normas de segurança alimentar8. No 

entanto, os desafios do mundo na área de alimentos e agricultura são altamente complexos e 

multidisciplinares, envolvendo as interações e dinâmica das comunidades humanas9. 

Os répteis são criados para o consumo humano em diversas partes do mundo, 

incluindo crocodilos no Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália e Inglaterra, jacarés na 

América do Norte, serpentes na Ásia e na América do Norte, iguanas na América Central e do 

Sul, e tartarugas e cágados na China, Japão, América do Sul e Sudeste da Ásia. Tartarugas de 

água doce, crocodilos, serpentes, iguanas são fontes alimentares regionais importantes10. 

O conhecimento de agentes patogênicos de alimentos, aos quais estamos 

vulneráveis, e o risco oferecido pela exploração zootécnica de determinadas espécies animais, 

principalmente selvagens, tornam-se fatores de relevância, quando o sistema de produção é 

submetido a condições controladas11. 

As doenças transmitidas por alimentos consomem uma quantidade substancial de 

recursos com cuidados de saúde e causam considerável mortalidade e morbidade em todo o 

mundo. Nos últimos anos têm ocorrido avanços na compreensão sobre patógenos veiculados 

por alimentos e em tecnologias para controle de produtos/processos direcionados para a 

inocuidade dos alimentos12. 

A qualidade microbiológica dos alimentos está correlacionada, primeiro, à 

quantidade e ao tipo de microrganismos inicialmente presentes, denominada de contaminação 

inicial, e posteriormente à multiplicação destes microrganismos no alimento. A integridade da 

matéria-prima e a higiene (de ambientes, manipuladores e superfícies) representam o risco de 

contaminação inicial, e o tipo de alimento e as condições ambientais regulam esta 

multiplicação11.  
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A carne e todos os produtos cárneos derivados de seu processamento estão sujeitos 

a alterações ocasionadas pelas enzimas teciduais e pela atividade microbiana. Pode sofrer 

deterioração protéica, degradação das gorduras e dos carboidratos de sua constituição, sendo 

considerada um veículo potencial de contaminação biológica, física e química. A contaminação 

pode ocorrer em qualquer uma das fases do processamento, como a produção, a transformação, 

o armazenamento, o transporte e as condições de comercialização13.  

 Infecções devido a vírus, príons, bactérias, fungos, parasitas e biotoxinas são 

importantes e devem ser consideradas e controladas, uma vez que encontram-se presentes no 

organismo do animal no momento do abate, e podem se tornar contaminantes. No entanto, 

informações relativas à criação de répteis para a produção de carne, assim como os riscos 

biológicos associados à carne de réptil e os dados sobre os padrões de consumo são, muitas 

vezes, fragmentados e não disponíveis14. 

Répteis podem ser portadores de uma variedade de agentes, e a carne pode ser 

contaminada por fatores inerentes ao ambiente, como as condições de armazenamento do 

alimento fornecido ao animal, e as condições de higiene do local onde são criados ou 

abatidos14,15. 

 Pouco se sabe a respeito de características de carcaça, principalmente quanto aos 

aspectos físico-químicos e microbiológicos. Sabe-se, entretanto, que os répteis são potenciais 

carreadores e transmissores de Salmonella sp. e Campylobacter spp.14. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Consumo de carne 

 

 A dieta das espécies dos primeiros hominídeos era composta, em grande parte, por 

vegetais (frutos, sementes, ervas e tubérculos) sendo complementada por alguns alimentos de 

origem animal. Pesquisas peleontológicas e arqueológicas apontam que ocorreu uma 

incorporação de grandes quatidades de proteína animal na dieta dos ancestrais humanos. As 

pesquisas indicam que  Homo habilis obtinha a maior parte da carne aproveitando os restos 

deixados por outros animais e a outra parte pela caça, enquanto esta última foi o método mais 

utilizado pelo Homo erectus na obtenção de proteínas de origem animal, sendo considerada 

uma grande mudança na evolução16. 

Durante o processo evolutivo da espécie humana, a dieta dos nossos ancestrais 

influenciou em nossas características biológicas, culturais e sociais17. O consumo de carne 

resultou no aumento do peso e tamanho corporal de H. erectus, onde os representantes do sexo 

masculino apresentavam uma massa corporal média de 66 kg, superior à apresentada por H. 

habilis que pesava 37 kg; a massa corporal das fêmeas teve um aumento em 53%, passando de 

32 kg (H. habilis) para 56 kg (H. erectus)18. O bipedalismo, que difere os primeiros humanos 

dos outros primatas não humanos, apareceu pela primeira vez nos Australopithecus, que viviam 

na África há aproximadamente quatro milhões de anos atrás. Esta nova forma de locomoção 

surgiu quando o continente Africano passou por secas prolongadas, fazendo com que o alimento 

ficasse escasso e a busca por comida obrigáva-os a se mover. Assim, o bipedalismo se tornou 

a primeira estratégia nutricional na evolução humana19.  

Com o aumento da ingestão de carne, alterações no trato gastrointestinal foram 

inevitáveis. As mais evidentes foram no tamanho e forma dos dentes molares e incisivos, agora 

adaptados para mastigar e rasgar a carne, bem como, na morfologia intestinal20. Os grandes 

primatas não humanos, apresentavam cólon expandido, necessário para a extração da energia 

adicional na forma de ácidos graxos voláteis, formados a partir da fermentação de fibras 

vegetais. Por outro lado, os humanos possuíam um cólon pequeno e o intestino delgado 

alargado. Estas diferenças na morfologia intestinal resultaram na adaptação à digestão das 

proteínas de origem animal19. Com o desenvolvimento corporal, houve também o 

desenvolvimento do cérebro. A encefalização foi necessária para o aprimoramento do novo 

método de forrageamento e uso de ferramentas21. O cérebro passou de 400 cm3 nos primeiros 

Australopithecus para 1.300-1.400 cm3 nos seres humanos modernos. O maior nível de 
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encefalização foi encontrado no H. erectus, que tinha um cérebro maior em relação à massa 

corporal do que qualquer outro primata durante a evolução, variando de 800-900 cm3 19. 

A compreensão do papel da alimentação na evolução humana revela que deve-se 

lembrar de que a procura pelo alimento, consumo e, como ele é usado nos inúmeros processos 

biológicos que ocorrem no corpo humano são, todos, aspectos críticos da ecologia de um 

organismo. A energia dinâmica entre organismos e seus ambientes tem consequências 

adaptativas importantes para a sobrevivência e reprodução das espécies. Populações de 

humanos contemporâneos pelo mundo afora adotam dietas mais calóricas e nutritivas que 

aquelas de nossos primos, os grandes primatas22. 

Mudanças nas práticas agrícolas ao longo dos últimos 50 anos têm aumentado a 

capacidade mundial de fornecerimento de alimento para a população através de aumento na 

produtividade, maior diversidade e menor dependência sazonal23. Com o crescimento 

populacional e a urbanização houve também aumento do consumo de alimentos proteicos, 

como a carne e o leite, mas o nível nutricional destes sofre interferência direta de fatores 

contaminantes diversos, que influenciarão na disponibilização e qualidade dos nutrientes24. 

Segundo Padilla25 o modelo de consumo alimentar nas sociedades ocidentais do 

final do século passado apresentava três características principais: o ajuste quantitativo em 

função das necessidades fisiológicas, a importância dada à qualidade do alimento e a 

generalização da preferência pelos alimentos industrializados.  

Há no mundo atual contradições gritantes, onde aproximadamente 1 bilhão de 

pessoas estão acima do peso ou obesas e outro bilhão não possuem recursos alimentares. A 

produção mundial de alimentos poderia alimentar os 7,3 bilhões de pessoas, caso a distribuíção 

ocorresse de forma equitativa e com quantidades moderadas de alimentos de origem animal26.  

A carne é o alimento central da maioria das refeições em países desenvolvidos. Nos 

Estados Unidos da América e no Reino Unido, as fontes de carne mais importantes são a de 

suínos, ovinos e bovinos. Produtos cárneos, como salsichas, hambúrgueres, tortas de carne de 

porco, etc., são responsáveis por quase metade de toda a carne consumida em países 

desenvolvidos. Em outras regiões, como a Índia, o Oriente Médio e alguns países da África, 

cabras e camelos são as principais carnes consumidas. Países como o Brasil e a China, 

apresentaram um aumento do consumo de carne bovina da ordem de três e nove vezes, 

respectivamente. Não é esperado que países como a Índia e do continente Africano tenham 

aumento do consumo de carne nas próximas décadas27. 



5 
 

 
 

Nos países em desenvolvimento, 71% das adições ao consumo de carne são 

provenientes de suínos e aves; nos países desenvolvidos, este valor é pouco maior, 

aproximadamente 74%. Consumo de carne de aves nos países em desenvolvimento deverá 

crescer aproximadamente 3,9% ao ano até 2020, seguido de 2,9% de carne bovina e 2,4% de 

carne suína. Nos países desenvolvidos, o consumo de aves está projetado para crescer a 1,5% 

ao ano até 2020, com outras carnes crescendo a 0,5% ou menos (Tabela 1)24. 

 

 

 

A aquicultura composta por: peixes, crustáceos e moluscos, excluindo-se 

mamíferos, répteis e plantas aquáticas, contribuiu com 43% do alimento animal aquático para 

consumo humano no ano de 2007 e deve crescer ainda mais para atender à demanda futura. O 

continente asiático domina esta produção, respondendo por 89% em volume, com a China 

sendo o maior produtor (32,7 milhões de toneladas em 2008). O rápido crescimento nesta região 

tem sido impulsionado por diversos fatores, cujas as práticas pré-existentes de aquicultura e o 

crescimento econômico, possibilitaram a expansão através de vários mercados importadores28.  

O crescimento elevado do consumo de carne ocorre em todos os países em 

desenvolvimento, principalmente China, Índia e Brasil, e o  tamanho e o vigor dessas economias 

apontam que estes vão continuar a aumentar a sua posição dominante de mercados mundiais de 

produtos de origem animal29. 

Região 

Crescimento 

Anual do 

Consumo 

1982-1993 

Projeção do 

Crescimento 

Anual do 

Consumo 

1993-2020 

 Consumo Total 

Milhões (MT) 

  Consumo per capita 

(kg) 

 

Países 

Desenvolvidos 

Percentual ao ano 
 

1982 1993 2020 1982 1993 2020 

Bovina 0.1 0.3    32 32 35 27 25 25 

Suína 0.9 0.2    34 38 40 29 29 29 

Frango 3.3 0.9    19 26 33 16 20 24 

Outras Carnes 1.2 0.5    88 99 113 74 78 81 

Países em 

Desenvolvimento 

        

Bovina 3.1 2.8 16 22 47 5 5 7 

Suína 6.1 3.0 20 39 85 6 9 13 

Frango 7.4 3.1 10 22 50 3 5 8 

Outras Carnes 5.3 2.9 50 89 194 15 21 31 

Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

TABELA 1 – Projeção para o consumo de vários tipos de carne até o ano de 2020 
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O consumo alimentar é variável e pode ser afetado por diversos fatores, incluindo 

a disponibilidade e escolha de alimentos, que por sua vez podem ser influenciados pela 

geografia, demografia, renda, urbanização, globalização, mercado, religião, cultura e hábitos 

dos consumidores29. 

A carne de animais selvagens fornece proteína e renda para milhões de pessoas em 

grande parte dos países de clima tropical. A caça predatória, em combinação com o crescimento 

da população humana, o desenvolvimento e o desmatamento, intensificaram o declínio de 

algumas espécies de vertebrados30. Nos países que abrigam a floresta amazônica as demandas 

por proteína de origem animal das populações urbanas são preenchidas por produção pecuária 

intensa, no entanto a carne de animais selvagens, muitas vezes, compreende uma proporção 

significativa da proteína consumida pelas comunidades que habitam a floresta31. 

A maior parte das terras disponíveis para a produção de animais domésticos já foi 

explorada, e com exceção do desmatamento da floresta (como nas florestas tropicais), há pouco 

potencial para expansão futura32. Como resultado, espécies de animais domésticos,  não 

conseguem suprir as demandas existentes para a carne, e muito menos manter o ritmo do 

consumo devido o crescimento da população humana33. Assim, a busca para produzir mais 

proteína tem levado a comunidade científica a melhorar a produtividade das espécies 

domésticas existentes, por meio de uma melhor nutrição, seleção genética, e melhores 

procedimentos de manejo32.  

Com a demanda crescente por proteína animal e os preços elevados associados a 

esses produtos, tem sido inevitável que os habitantes de muitas regiões do mundo busquem por 

espécies selvagens para a subsistência34. Embora os seres humanos tenham caçado animais 

selvagens por mais de 100.000 anos, o consumo aumentou consideravelmente ao longo das 

últimas décadas35. Relatórios recentes estimam que o consumo de carne de animais selvagens 

na África Central está na ordem dos 3,4 milhões de toneladas por ano. Centenas de espécies, 

pertencentes a 236 gêneros, podem ser consumidas por seres humanos no continente Africano30.  

O termo "carne de caça" é frequentemente usado para descrever a carne de qualquer 

animal selvagem terrestre que é morto para subsistência ou para fins comerciais35, incluindo 

tipicamente grandes mamíferos, primatas, antílopes, rãs, serpentes, roedores, morcegos e até 

mesmo insetos e cupins. Um elefante ou um hipopótamo podem fornecer alimento para toda 

uma comunidade; antílopes menores podem alimentar uma família, enquanto um rato ou lagarto 

podem acabar com a fome de um indivíduo36. A carne de animais selvagens, contribui entre 

20% e 90% da proteína animal consumida em muitas regiões da África.  
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A recente e acelerada perda de espécies que habitam florestas tropicais, ocorreu 

primeiro nas florestas da Ásia, onde nos últimos 40 anos, doze grandes espécies de vertebrados 

foram extintas no Vietnã, em grande parte por causa da caça predatória37.  

Na região amazônica da América Latina, o consumo de carne de animais selvagens 

por comunidades indígenas é estimada entre 35,8 e 191,6 kg / per capita / ano38. Carne de 

animais selvagens geralmente é consumida como carne fresca, defumada, salgada e seca34. 

Animais selvagens utilizados como alimento no Brasil foram catalogados por Alves 

et al.39 e distribuídos em seis grupos taxonômicos (Gráfico 1). O grupo taxonômico com o maior 

número de espécies foram os peixes (77 espécies; 49,0%), seguido de mamíferos (35; 22,3%) 

e répteis (20; 12,7%). Os resultados ressaltaram o uso generalizado de vertebrados selvagens 

na dieta de seres humanos. 

 

GRÁFICO 1 – Número de espécies animais, por categoria taxonômica, utilizadas como   

                        alimentos no Brasil. 

                        Fonte: Adaptado de Alves et al.39 

 

Alguns estudos sobre valor nutricional e composição química da carne de animais 

selvagens demonstraram que a qualidade nutricional desta é equivalente ou mesmo superior à 

das espécies de animais domésticos, proporcionando elevadas concentrações de proteína (16 a 

55%), aminoácidos, vitaminas e minerais. Além do aporte de proteína, o fornecimento de 

calorias da carne de animais selvagens é interessante uma vez que apresenta baixos teores de 

gordura34. 

A vida selvagem tem contribuído para a nutrição humana, no entanto, há uma 

crescente preocupação sobre o impacto gerado pelo uso não sustentável e a perda de 

biodiversidade devido à remoção destes animais35.  
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As atuais fontes de proteína para consumo humano não são produzidas de forma 

sustentável. As necessidades energéticas diárias de animais endotérmicos podem ser de 25 a 

100 vezes mais elevadas do que os requisitos de um réptil de tamanho similar40, o que implica 

em fornecimento de alimentos de alta complexidade energética que, por sua vez, requer preparo 

de solo com produtos que podem comprometer a integridade do ecossistema41. A proteína da 

carne de répteis é considerada de boa qualidade e apresenta baixo custo de produção, tornando-

se uma alternativa para a população humana em crescimento, com demandas nutricionais à base 

de proteína de origem animal42. 

 

2.2 Consumo de carne reptiliana 

 

 Taxonomicamente, os répteis pertencem à classe Reptilia, que inclui numerosos 

vertebrados com alta diversidade biológica. As principais ordens da classe Reptilia são: 

Crocodilia (crocodilos, jacarés, gaviais), Testudines (tartarugas, cágados e jabutis), e Squamata 

(lagartos, amphisbenas, serpentes)43. Atualmente a herpetofauna do Brasil consiste de 760 

espécies, mais 48 subespécies, totalizando 808 táxons, distribuídos em Testudines (36 spp.), 

Crocodylia (6 spp.) e Squamata (Sáurios, 268 spp.; Amphisbaenia, 72 spp.; e Serpentes, 426 

spp.)44. O Brasil ocupa a segunda posição na lista de países com maior riqueza de espécies de 

répteis, atrás apenas da Austrália45. 

A biodiversidade reptiliana é considerável e são muitas as relações que existem 

entre os seres humanos e os répteis. Uma parte significativa desta herpetofauna foi utilizada por 

populações humanas tradicionais, e o são ainda hoje pelas sociedades modernas. Muitas 

histórias, mitos e provérbios foram gerados a partir dessas relações e passados de geração em 

geração através da verbalização, influenciando como as pessoas se relacionam com estes 

animais. No Brasil, as pessoas e os répteis têm interagido por milênios, coexistindo de muitas 

maneiras diferentes, principalmente pelo seu uso ou por causa dos riscos que eles representam39.  

 A utilização de répteis no Brasil teve início no período colonial e hoje algumas 

espécies têm sido utilizadas como animais de companhia ou pet (lagartos, iguanas, jabutis, 

cágados, serpentes); outras são exploradas zootecnicamente para a produção de veneno 

(serpentes), pele (serpentes, lagartos, jacarés e crocodilos), carne (crocodilos, jacarés, serpentes, 

lagartos, tartarugas e cágados), produtos terapêuticos e compondo coleções em parques 

zoológicos46,47,48. 
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Um passo importante para garantir o uso sustentável da herpetofauna é a 

compreensão das relações que foram estabelecidas entre os seres humanos e os animais, 

incluindo as espécies mais frequentemente manejadas e seus diferentes usos39. 

Por apresentarem baixa taxa metabólica, estes animais requerem baixos níveis de 

energia para sua manutenção em cativeiro. A carne reptiliana compartilha características de 

composição semelhantes com a de anfibios e aves, sendo alta a umidade, com pequenas 

quantidades de proteína e teor de gordura reduzido49. 

Répteis e outros pequenos animais, foram importante fonte de alimento para os 

povos pré-históricos50. As análises realizadas em coprólitos humanos demonstraram essa 

diversidade dietética51. 

Em certas regiões do mundo, o consumo de carne  de réptil está entrelaçado com 

costumes culturais específicos e medicinais52. Apesar da diversidade de espécies que pode ser 

consumida por seres humanos, como fonte de proteina, o consumo intensivo e a 

comercialização da carne só é encontrada em determinadas regiões. Dentre todas as espécies, 

as tartarugas têm sido exploradas de forma extrativista há algumas décadas53. 

A crescente demanda por carne de répteis (por exemplo, de cágados de água doce, 

crocodilos, jacarés e iguanas) em algumas regiões, resultou no desenvolvimento de programas 

de aprimoramento da qualidade do produto produzido. O termo "carne de réptil" não se limita 

ao tecido muscular, mas engloba vasos sanguíneos da musculatura e ossos, assim como 

quaisquer outros tecidos (por exemplo gorduras), que possam ser considerados inseparáveis do 

músculo, bem como os órgãos internos, tais como o fígado14. 

Na criação de répteis para o consumo da carne, existe possibilidade de 

contaminação com microrganismos patogênicos, dependendo das istalações onde os animais 

são criados, alimentação, práticas de higiene e técnicas de abate. Para os répteis criados em 

ambientes aquáticos, a qualidade da água também é importante. No entanto, o abate e o 

processamento de produtos e subprodutos em condições precárias de higiene fazem com que o 

consumo de carne proveniente de répteis seja um risco para a saúde pública54. 

 

- Testudíneos 

 

 Os testudíneos são os mais antigos répteis existentes. São encontrados em lagos, 

rios, açudes, mares, pântanos, desertos e florestas. Existem espécies adaptadas exclusivamente 

para viver na terra, nas águas dos rios ou dos mares55. 
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 Várias espécies de tartarugas de água doce ou cágados e tartarugas marinhas são 

comercialmente criadas para a produção de carne, incluindo a tartaruga de água doce de casco 

mole chinês (Pelodiscus sinensis), que é criada na China, Japão, Tailândia e Malásia. A 

tartaruga de água doce (Malaclemmys terrapin) nos EUA, e a tartaruga-verde (Chelonia 

mydas), nas Ilhas Cayman, Suriname e Japão. A tartaruga-verde também é cultivada para couro 

e produtos decorativos56. Em geral, as tartarugas de carapaça dura são menos atraentes para a 

comercialização, quando comparadas com tartarugas de carapaça mole, devido ao seu 

crescimento lento. 

 A tartaruga-da-amazônia é a espécie mais conhecida do gênero Podocnemis e o 

maior testudíneo de água-doce da América do Sul, podendo alcançar mais de 80 cm de 

comprimento de carapaça, por 60 cm de largura e atingindo cerca de 60 kg de peso54. 

 Essas características tornam o animal atrativo à população ribeirinha de baixa renda 

das regiões Norte e Centro Oeste do Brasil, que utilizam o animal como fonte de proteína na 

alimentação. Alguns produtos e subprodutos podem ser utilizados, como a carapaça que serve 

como bacia ou instrumento agrícola; a cinza pode ser misturada ao barro na fabricação de potes; 

seus escudos servem para a confecção de bolsas, pentes, aros para óculos, grampos e fivelas; a 

pele do pescoço pode ser utilizada para a fabricação de tamborins; a gordura, ao ser misturada 

com resina, é usada na calefação de barcos ou mesmo na farmacologia; os ovos como fonte de 

proteína e o óleo, como manteiga ou azeite, para cozinhar e iluminar57.  

 Por apresentar elevado potencial para exploração zootécnica, sua criação comercial 

foi legalizada pela Portaria nº 142 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA58. Isto contribuiu para redução da pressão sobre os animais de 

vida livre, além de oferecer alternativas econômicas para a utilização sustentável e racional dos 

recursos da fauna59,60. 

 O interesse pela criação de tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) em 

cativeiro tem crescido de forma constante. O IBAMA reserva 10% dos testudíneos que nascem 

naturalmente para os criadores que apresentam projetos e eles ficam também obrigados a 

manter, no mínimo, 10% de seu plantel para reprodução58. 

 

- Serpentes 

 

 As serpentes podem ser criadas para a produção de carne, pele, extração de veneno 

e como animais de estimação. Algumas serpentes da família Phytonidae, são criadas nos EUA 
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e sua carne é exportada para países da União Européia.  Sistemas de criação de Píton-reticulatas 

(Python reticulatus) estabeleceram-se ao longo dos últimos 20 anos em muitos países asiáticos, 

em particular no Sudeste Asiático. Embora o principal interesse da exploração desta espécie 

seja para a produção de pele, sua carne é altamente valorizada como iguaria. Outra espécie, a 

Píton-birmanesa (Python molurus bivittatus) é criada no Sudeste da Ásia (Vietnã) e sua carne 

é destinada atualmente para países europeus14. 

 No Brasil, as serpentes além de serem utilizadas na extração de veneno e como 

alimento, ainda são comercializadas em mercados e lojas para rituais religiosos ou de magia. 

Para esse fim, as espécies mais vendidas no Nordeste e Norte do Brasil são Boa constrictor 

(jiboia), Crotalus durissus terrificus (cascavel) e Eunectes murinus (sucuri)61. 

 

- Crocodilianos 

 

 Na década de 70, com o declínio populacional de várias espécies de crocodilianos 

no mundo, em decorrência da caça ilegal, estimulou-se a criação em cativeiro das espécies mais 

ameaçadas. Os sistemas de manejo para fins de conservação e uso econômico de crocodilianos 

são reconhecidos internacionalmente por harvesting (caça controlada), ranching (retirada de 

ovos de ninhos provenientes da natureza e posterior criação dos filhotes em cativeiro) e, por 

último, o ciclo completo em cativeiro, incluindo reprodução, ou farming62. 

Um dos principais produtos de crocodilianos é a pele, cuja exportação teve início 

no século XVIII, estendendo-se nas décadas de 50 e 60, quando as espécies consideradas nobres 

no mercado internacional foram as primeiras a sofrer o impacto da caça ilegal63.  Constitui ainda 

uma importante fonte de proteína para a alimentação humana, uma opção saudável para quem 

busca alimentos proteicos com baixa quantidade de gordura, motivo pelo qual houve um 

aumento progressivo da sua participação no mercado de carnes não convencionais32,64. 

 

- Lagartos 

 

 Diferentes espécies de iguanas são criadas e comercializadas para produção de 

carne, principalmente na América e na Ásia. A produção de “grandes lagartos” ocorre, por 

exemplo, na Argentina, onde teius onívoros (Tupinambis  sp.) são criados para produção de 

pele e carne65. 
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 Algumas espécies de lagartos são caçadas por indígenas para subsistência. São 

importantes fontes de couro e carne, bem como usados na produção de medicamentos em alguns 

países66. Além disso, iguanas são importados por empresas nos Estados Unidos, de forma ilegal, 

a partir de El Salvador e outros países da América Central, e reexportados para o abastecimento 

do tráfico de animais silvestres na Europa e na Ásia45. 

 

2.3. Abate comercial de répteis 

 

 O IBAMA normatizou a criação em cativeiro de duas espécies do gênero 

Podocnemis, a tartaruga-da-amazônia (P. expansa) e o tracajá (P. unifilis), por meio da Portaria 

Nº 142 de 30 de dezembro de 199258. O produtor possui poucos caminhos a seguir com relação 

ao abate. Em primeiro lugar devem-se contratar os serviços de um abatedouro de animais de 

pequeno porte, (nessa categoria de estabelecimentos encontram-se os abatedouros de suínos, 

ovinos e caprinos), que tenha inspeção sanitária. Com mínimas adaptações, sua estrutura pode 

ser usada para o abate de capivaras, catetos, queixadas, pacas, javalis e répteis (jacarés e 

cágados)24.  

A Portaria Nº 70, de 23 de agosto de 199668, veio regulamentar a comercialização 

de produtos e subprodutos das duas espécies de testudíneos citados, originados a partir dos 

criadouros comerciais registrados junto ao IBAMA. Estas medidas adotadas pelo poder público, 

tornam-se necessárias para a conservação e o uso racional destes animais69. 

 Assim a atividade está amparada legalmente, sendo necessário o registro junto ao 

IBAMA. O maior problema a ser enfrentado por quem tem animais para abate é a baixa 

prioridade dada aos animais silvestres em frigoríficos que abatem animais de porte pequeno70. 

 As alternativas para o produtor são a verticalização da atividade com a construção 

de um abatedouro ou as parcerias entre os criatórios e os frigoríficos. Na primeira alternativa é 

preciso levar em conta que há necessidade de alta produção para que o abatedouro se torne 

economicamente viável, tanto em termos de retorno ao investimento feito em infraestrutura, 

como nos custos de operação67. Outra saída é a associação entre criadores para a construção de 

um abatedouro comum. 

 A falta de conhecimento quanto ao processamento da carne das espécies de répteis 

pode levar à depreciação da sua qualidade higiênico-sanitária e / ou torná-la mais perecível71. 
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 Atualmente, os técnicos de inspeção sanitária em matadouros credenciados de répteis utilizam 

a legislação reguladora referente ao abate de peixes. Esta legislação não é adequada aos répteis 

uma vez que existem diferenças filogenéticas significativas entre as espécies. 

 O risco de infecção devido o consumo de carne de répteis é um resultado secundário 

da contaminação no momento do abate ou através de processamento do produto. A aplicação 

de boas práticas de higiene e de fabricação e a análise de riscos e pontos críticos de controle, 

respectivamente, em matadouros torna-se crucial para controlar estes riscos. A redução ou 

eliminação dos riscos no processamento da carne de répteis pode ser também realizada com 

diferentes técnicas de processamento adicional (por exemplo, congelamento, cozimento), ou 

através da aplicação de métodos de conservação (por exemplo, secagem)14. 

 

2.3.1 Abate comercial de testudíneos (Podocnemis expansa) 

 

 A criação comercial da espécie Podocnemis expansa (Testudines: Pelomedusidae), 

conhecida popularmente como tartaruga-da-amazônia, tem-se mostrado como uma atividade 

promissora e deve ser considerada não somente sob o ponto de vista econômico, como também 

pela relevância que este animal assume na cultura das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil72. 

 O interesse pela criação comercial de P. expansa tem crescido nas Regiões Norte e 

Centro-Oeste, com um total de 63 criadouros registrados até o ano 2000. Destes, 13 

empreendimentos estão localizados no Estado de Goiás, com cerca de 50 mil animais. Dentro 

da política desenvolvida na criação, estabelece-se como de ótimo padrão os animais que 

atingirem o peso vivo de 1,5 kg num prazo de dois anos72. Atualmente, são 119 criadouros 

comerciais dessa espécie que comercializam diversos produtos (óleo e carne principalmente). 

O preço médio da carne é de R$ 35,00 o quilo, com osso, e R$ 50,00 para o corte com o filé 

(Figura 1). 
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A comercialização poderá ser feita com animais vivos ou abatidos, sendo necessária 

a apresentação do produto atendendo às necessidades do mercado e às normas de controle 

sanitário. Os animais devem ser abatidos em estabelecimentos registrados na Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento Estadual ou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) para a obtenção de certificados de Inspeção Federal73. 

 O controle sanitário de répteis criados em cativeiro e destinados para a exploração 

zootécnica não exige muita tecnologia, por serem animais rústicos e resistentes, sendo 

necessária uma amplitude térmica anual compatível com seu metabolismo. Para uma maior 

produtividade e manutenção da saúde do plantel torna-se necessário uma fonte de água de boa 

qualidade e o fornecimento de alimentos que possam garantir uma correta nutrição, além de um 

sistema de quarentena eficiente e um correto tratamento dos animais que virem a apresentar 

alguma doença73.  

 Assim, boas práticas de higienização durante o abate deverão ser seguidas de 

maneira criteriosa, passando por um rigoroso sistema de inspeção e armazenamento do produto 

a ser comercializado, evitando assim, a contaminação por microrganismos patogênicos. 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Cortes comerciais de tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa).   

                      A – Vista ventral da região de filé do dorso (seta). B – Carcaça com   

                      partes ósseas. 

     Fonte: Imagens cedidas por Leonardo Quintanilha. 
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2.4 Contaminação de produtos cárneos 

 

A microbiologia de alimentos estuda a forma de atuação dos microrganismos nas 

características dos produtos alimentícios de consumo humano ou animal. Os microrganismos 

podem desempenhar funções muito importantes, dependendo do tipo de interação existente com 

o alimento e seus nutrientes, e podem ser classificados em três grupos distintos: úteis; 

deteriorantes e patogênicos. Esta classificação é elaborada segundo suas propriedades 

morfológicas e fisiológicas11. 

 Microrganismos úteis quando presentes em um alimento causam alterações 

benéficas, modificando as suas características originais, de forma a transformá-los em um novo 

alimento. Os microrganismos deteriorantes causam alterações químicas não-benéficas nos 

alimentos que resultam na alteração de cor, odor, sabor, textura e aspecto do alimento. Essas 

alterações derivam das atividades metabólicas naturais dos microorganismos, os quais tentam 

perpetuar a espécie, utilizando o alimento como fonte de energia. Por fim, os microrganismos 

patogênicos presentes em alimentos são aqueles que podem causar doenças aos seres humanos 

e animais, proporcionando sérios problemas econômicos e de saúde pública74. 

A carne apresenta uma composição de nutrientes diversificada, o que a faz um 

ambiente ideal para o crescimento e propagação de microrganismos deteriorantes e 

patogênicos. Durante o manuseio e processamento, a carne e os produtos cárneos são facilmente 

contaminados por microrganismos e, portanto, métodos corretos de preservação devem ser 

aplicados para a manutenção da segurança e da qualidade75. Alguns fatores extrínsecos podem 

influenciar na qualidade da carne, especificamente a temperatura, o oxigênio atmosférico, 

umidade (desidratação), luz e, o mais importante, microrganismos76. Embora a deterioração de 

carne possa ocorrer na ausência de microrganismos (por exemplo, proteólise, lipólise e 

oxidação), o crescimento microbiano é considerado o fator mais importante a ser observado na 

conservação da carne fresca77. 

Estes produtos são considerados meio de cultura ao apresentarem fatores 

intrínsecos e extrínsecos favoraveis à multiplicação daqueles, como o pH favorável para a 

maioria dos microrganismos, o elevado teor de nutrientes e o fato de não apresentar 

constituintes antimicrobianos78. Os teores de nutrientes presentes na carne são importantes no 

crescimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos79. A espécie de microrganismo e a 

taxa de multiplicação desses agentes nestes produtos dependerá de alguns fatores ante e post 
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mortem, como genética, idade, alimentação, condições de abate, resfriamento após o abate, 

maturação e cocção80. 

O processo de deterioração da carne é influenciado por bactérias na superfície do 

tecido, e a parte interna pode ser considerada estéril até que seja realizado o corte. A 

deterioração dos produtos cárneos é classificada de acordo com o meio ambiente que os 

envolve, sendo a temperatura um dos fatores mais importantes a ser observado, uma vez que 

influencia diretamente na deterioração79. 

A contaminação da carne de diferentes espécies, durante as diversas etapas que 

compõem o processo de abate, pode promover a dispersão de microrganismos patogênicos 

entéricos a seres humanos81.  

As infecções alimentares representam ainda hoje um sério problema de saúde 

pública pela frequência elevada, mortalidade e pelo grande número de microrganismos que 

podem estar envolvidos em um simples evento epidêmico. Diversos patógenos alimentares são 

conhecidos por causarem doenças, estando veiculados a alimentos e água, e dentre estes as 

bactérias constituem um grupo altamente significativo. A transmissão de patógenos aos seres 

humanos ocorre pela má conservação dos alimentos, manipulação inadequada e consumo de 

alimentos crus, entre outros. Alguns microrganismos surgem de forma recorrente nos relatos de 

infecções alimentares, e Salmonella sp. e Campylobacter spp., junto à Listeria monocytogenes, 

são os agentes de maior implicação nesses processos82. 

 

2.4.1 Microrganismos contaminantes de carcaças (Salmonella sp. e Campylobacter spp.) 

 

 A existência de Campylobacter spp. e Salmonella sp. em animais selvagens, que 

atuam como reservatórios, é considerada um perigo em potencial para a saúde animal e humana. 

No entanto, o número de espécies selvagens na categoria de reservatórios ainda é 

desconhecido83. 

Infecções alimentares ocorrem pela ingestão de alimentos contaminados por 

microrganismos e suas toxinas84. Deve-se considerar que a carne é um produto passível de 

contaminação e que qualquer alimento mal manipulado serve como veículo de transmissão de 

doenças para o consumidor final85. 

 Dentre os patógenos veiculados por alimentos, estão as bactérias do gênero 

Salmonella sp. que encontram-se na microbiota gastrintestinal dos répteis, sendo estes animais 

considerados os principais reservatórios86. Bactérias do gênero Campylobacter spp., as quais 
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são consideradas agentes de doenças em seres humanos e animais domésticos, também 

compõem a microbiota intestinal de animais, incluindo os répteis, e podem disseminar-se pelo 

ambiente e contaminar a água, as pastagens e as culturas vegetais87. 

 A campilobacteriose e a salmonelose são consideradas as enfermidades zoonóticas 

mais prevalentes em todo o mundo88. Estas zoonoses representam um importante problema de 

saúde pública, e o controle destas tornou-se um desafio importante na maioria dos países88,89. 

Em 2012, estas doenças foram responsáveis respectivamente, por 212.064 e 99.020 casos de 

intoxicação alimentares na União Europeia88. Além disso, a campilobacteriose é a causa mais 

comum de gastroenterite bacteriana aguda no continente europeu88,90. 

 

2.4.2 Contaminação de produtos cárneos reptilianos por Salmonella sp. 

 

 A salmonelose apresenta-se como uma das intoxicações alimentares mais 

importantes a nível mundial, sendo esta enfermidade provocada por bactérias do gênero 

Salmonella91. Este gênero encontra-se distribuído na natureza, onde o trato gastrintestinal do 

homem e de outros animais é considerado seu principal reservatório92. Devido à sua capacidade 

de disseminação no ambiente, esse microrganismo pode ser isolado em diversos locais e 

matérias-primas alimentares91. 

 O gênero Salmonella, foi descrito pelo microbiologista americano Daniel E. 

Salmon em 188593. É composto por bactérias Gram-negativas em forma de bastonetes, que 

fazem parte da família Enterobacteriacea. Baseado em estudos genômicos o gênero Salmonella 

é dividido em duas espécies, Salmonella enterica e Salmonella bongori94. Não formam esporos, 

desenvolvem colônias oxidase-negativas e com formação de gás. São formadas principalmente 

por espécies que apresentam motilidade, com poucas variantes imóveis. 

 Resistem à dessecação e ao congelamento, podendo sobreviver no ambiente em 

períodos que variam de meses a anos. São conhecidos mais de 2.500 sorotipos de Salmonella, 

segundo o esquema de sorotipagem de Kauffman-White, que é baseado na composição 

antigênica do agente com relação aos antígenos O (somático) de parede lipopolissacarídea, Vi 

(capsular ou de virulência), e H (flagelar) de natureza proteica95 (Figura 2). 



18 
 

 
 

 

FIGURA 2 – Salmonella sp. antígeno O (somático), antígeno H (flagelar), antígeno Vi 

(capsular). 

                         Fonte: Adaptado de Mahon et al.96 

 

 

 Quanto à sensibilidade à agentes externos, os antígenos somáticos (O) são 

resistentes ao calor e ao álcool, os capsulares (Vi) resistentes ao calor, e os flagelares (H), 

formados por uma proteína termolábel denominada flagelina, podem ser inativados lentamente 

pelo álcool. Este último pode existir tanto na forma simples (monomérica) quanto em duas 

formas separadas (difásica)97. 

 Salmonella sp. é descrita como um importante patógeno para aves domésticas e 

silvestres, bovinos, suínos, ovinos, focas, primatas, gambás e répteis. São reconhecidos agentes 

de zoonose no mundo inteiro, com grande significância em saúde pública e sanidade animal. 

Estes microrganismos estão, em geral, relacionados com processos entéricos e/ou septicêmicos. 

Alguns sorotipos provenientes de répteis são responsáveis por casos de hospitalizações em 

humanos, e podem ser potencialmente patogênicos para as diferentes espécies animais98. 

Répteis de vida livre e aqueles mantidos em cativeiro são considerados 

reservatórios de numerosas zoonoses, sendo a salmonelose a de maior importância99,100. A 

presença deste microrganismo no trato gastrointestinal de répteis tem sido relatada na literatura 

de maneira extensiva101,102. 

Salmonella sp. foi isolada pela primeira vez no lagarto monstro-de-gila (Heloderma 

suspectum) em 1944103. Em serpentes, o primeiro relato aponta o isolamento de Salmonella sp. 

em Gopher (Pituophis catenifer deserticola), morta em uma fazenda de perus, e este animal 

abrigava três sorotipos, dentre eles: S. panama, S. meleagridis e um sorovar intestinal não 

identificado104. Em testudíneos, o primeiro relato foi em uma tartaruga-de-galápagos 

(Chelonoides nigra), sendo isolada S. newport, a partir do fígado, baço, pulmões e intestinos, 

durante o procedimento de necropsia103. 
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 Algumas pesquisas estimam alta prevalência desta bactéria nos répteis, variando 

entre 83% e 93%, dependendo do método diagnóstico empregado105,106. O nível de infecção em 

testudíneos pode variar de 12,1 a 85%, em serpentes de 16 a 92% e em lagartos de 36 a 77%86. 

O trato gastrintestinal de animais endotérmicos é considerado o principal reservatório de 

Salmonella enterica e suas subespécies107, enquanto outras subespécies são encontradas em 

animais ectotérmicos. As subespécies salamae, arizonae, houtenae e diarizonae estão entre as 

mais comumente isoladas em répteis106. No Brasil estudos demonstram a ocorrência de 

Salmonella sp. em répteis de cativeiro e de vida livre86. 

Geralmente, os microrganismos que ocorrem em cada animal estão relacionados à 

dieta e ao habitat108. O sorotipo arizona é o mais adaptado aos répteis86, sendo o mais comum 

em serpentes, com 78,8% de prevalência109.  A subespécie marina é encontrada em iguanas52. 

Em testudíneos terrestres, de água doce ou marinhos sua ocorrência é mundial, havendo um 

elevado potencial zoonótico e grande diversidade de sorotipos14. Os sorotipos java e urbana 

ocorrem com frequência em testudíneos. No entanto, mais de um sorotipo de Salmonella sp. 

pode ser isolado de um único indivíduo110. 

Ebani et al.111, realizaram pesquisa em 305 amostras de fezes de répteis (165 

sáurios, 99 ofídios e 41 testudíneos) para a detecção de Salmonella enterica. Este 

microrganismo foi isolado em 73 (23,93%) amostras fecais incluindo: 44 (60,27%) amostras 

coletadas de sáurios, 15 (20,55%) de testudíneos e 14 (19,18%) de ofídios. S. enterica foi 

isolada em 36,58% dos testudíneos, 26,66% de sáurios e 14,14% de ofídios. Estes isolados 

foram distribuídos em 38 sorotipos.  

Em outro estudo, Nakadai et al.112, realizaram pesquisa em 112 amostras fecais de 

répteis, em um pet shop no Japão, onde 74,1% das amostras (83) foram consideradas positivas. 

Dos animais com exame positivo para Salmonella sp., 23 eram ofídios (100%), 47 eram sáurios 

(66,1%), e 13 eram  testudíneos (72,2%). Nesta pesquisa, 28 sorovares foram identificados, 

sendo que os de maior prevalência foram S. Bardo, S. Newport, S. Panama, S. Amsterdam, S. 

Minnesota. Os isolados relatados neste estudo, podem ser encontrados tanto em répteis de vida 

livre quanto aqueles mantidos em cativeiro, e mais de um sorovar pode ser encontrado em um 

determinado espécime. Sorovares relacionados com gastrointerites em humanos também foram 

isolados neste estudo realizado no Japão, como S. Enteritides, S. Newport e S. Bareilly. 

Gueu e Löschner113 na Alemanha e na Áustria, detectaram positividade em 86 das 

159 (54,1%) amostras fecais de répteis. Nesta pesquisa a porcentagem de amostras positivas 

para Salmonella sp. foi significativamente menor em testudíneos, quando comparados com 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113501004370
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sáurios e ofídios. Foram amostrados 38 testudíneos, no entanto, apenas um animal apresentou 

positividade. No entanto, 42 diferentes sorovares de Salmonella sp. foram encontrados. 

Lucak et al.114, analisaram 292 amostras em répteis na Croácia, sendo que 8,9% 

(26/292) foram positivas para este microrganismo. Destes resultados positivos, 24,4% (10/41) 

estavam em amostras fecais, 10,7% (14/131) em amostras cloacais, 6,0% (1/16) na pele e 1,0% 

(1/104) em amostras faríngeas. As amostras que apresentaram maior frequência de positividade 

foram as amostras provenientes das fezes e da cloaca de sáurios, seguidos por amostras fecais 

de ofídios e amostras cloacais de ofídios e testudíneos. A maioria das amostras de pele e da 

faringe foram negativas. Salmonella sp. foi detectada em 13% (26/200) dos animais, sendo que 

a maior prevalência de 48,4% (15/31 animais positivos) foi encontrada em sáurios, seguido de 

8,9% (8/90), em ofídios e 3,8% (3/79) em testudíneos. Representantes de cinco das seis 

subespécies de S. enterica, pertencentes a 14 diferentes sorovares, foram isoladas dos répteis 

mantidos em cativeiro neste estudo. 

Benites et al.115, ao realizarem estudo da microbiota bacteriana e fúngica na cloaca 

de 100 jabutis-piranga (Chelonoides carbonaria), verificaram positividade em apenas 7% das 

amostras de swab cloacal. Santos et al.116, analisaram 29 amostras de swab cloacal de trigres-

d’água-americanos (Trachemys scripta elegans), sendo a positividade para Salmonella sp. de 

10%. Saelinger et al.117, ao avaliarem 94 testudíneos de vida livre, não encontraram nenhuma 

presença de Salmonella sp. nas amostras de swab cloacal, fezes e mucosa intestinal. A ausência 

de microrganismos do gênero Salmonella sp. em répteis de vida livre, também foi relatada por 

Richard et al.118, em análises de swabs cloacais. 

Meyer-Junior et al.119, realizaram uma avaliação qualitativa de enterobactérias 

presentes no trato digestivo de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) mantidas em 

cativeiro e de vida livre. Salmonella sp. foi encontrada em 24 (9,8%) das 116 tartarugas 

examinadas. Neste estudo, a frequência de Salmonella sp. foi maior nos animais de cativeiro 

20 (30,77%), do que a frequência verificada nos animais de vida livre, quatro (7,84%). Este 

mesmo autor, também encontrou uma baixa prevalência em 15 muçuãs (Kinosternon 

scorpioides), onde apenas um animal foi positivo para Salmonella sp.  

Morais et al.120, ao avaliarem a ocorrência de bactérias na cavidade oral e cloaca de 

tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) (n=18) e, tracajá (Podocnemis unifilis) (n=30), 

em praias do Rio Javaés (Parque Nacional do Araguaia), não relataram a presença de 

Salmonella sp. em região cloacal de nenhuma das espécies amostradas. 
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Silva et al.102, encontraram baixa prevalência (1,05%) de Salmonella sp. nas 

amaostras analisadas apartir de swabs cloacais em jacarés-do-papo-amarelo (Caiman 

latirostris) mantidos em cativeiro.  

 Existem poucos dados disponíveis sobre a presença de salmonelas em répteis 

destinados à produção de carne para consumo humano. Estudos sobre salmonela em 

crocodilianos são poucos, mas relatam a ocorrência muito comum de grande número de 

sorotipos em animais clinicamente saudáveis em cativeiro, assim como em crocodilos 

selvagens107,121,122. Estudos sobre a carne de crocodilo121,123 relataram a presença de salmonelas 

tanto em carnes frescas quanto refrigeradas ou congeladas para consumo humano. 

Makanyanga et al.124, em outro estudo com crocodilos-do-nilo (Crocodylus 

niloticus), ao coletarem 2.051 amostras cárneas de três fazendas no Zimbábue, encontraram  

prevalência de apenas 0.05% (1/2051), para Salmonella sp.. 

  Na Austrália, cepas de Salmonella sp. foram recuperadas a partir de 16% de 

carcaças frescas de C. johnstoni e C. porosus, enquanto que estudos semelhantes em carnes 

frescas e congeladas de C. niloticus no Zimbábue, revelaram percentuais de recuperação de 20 

- 33%56. Os dados disponíveis sobre a presença de Salmonella sp. na carne de outros reptilianos, 

foram relatados no Japão, devido ao consumo de sangue cru, vísceras e carne crua, bem como 

carne cozida de tartaruga-casca-mole (Trionyx sinensis japonicus)125. Um surto de salmonelose, 

com 36 casos humanos ocorreu em 1998, em uma comunidade aborígine no norte da Austrália, 

após o consumo da carne de uma tartaruga-verde (C. midas), sendo esta uma fonte de alimento 

popular em comunidades costeiras do Pacífico126. Lopéz et al.127 descreveram o primeiro caso 

de infecção por Salmonella enterica subsp. salamae devido ao consumo de carne de tartarugas 

em seres humanos, na Guiné Equatorial – África. 

 A principal via de transmissão da Salmonella sp. é a oral-fecal, pelo contato direto 

com animais infectados ou indiretamente pela ingestão de alimentos e água, bem como pelo 

contato com superfícies contaminadas86. Existem ainda outras formas de infecção entre os 

répteis, como o contato direto dos ovos em solo contaminado, pela passagem dos mesmos pela 

cloaca de animais infectados ou durante a ovogênese107.  

 Diversas espécies de répteis são consideradas reservatórios deste microrganismo, 

sendo que a transmissão para o homem ocorre de forma ocasional86. Jabutis e cágados são os 

maiores responsáveis pela transmissão ao homem, pois são os répteis mais comuns como 

animais de estimação128. Dados epidemiológicos sobre salmonelose adquirida de répteis no 



22 
 

 
 

Brasil são escassos, ao contrário do que se observa em países desenvolvidos que possuem 

sistemas de notificação eficientes para doenças infecciosas86. 

 Os sorotipos typhi e paratyphi apresentam caráter zoonótico e possuem como 

hospedeiros primários os seres humanos, e raramente são isolados dos répteis. No entanto, todos 

os sorotipos encontrados nos répteis devem ser considerados com alto potencial patogênico para 

o homem128. Em estudos realizados nos Estados Unidos, a salmonelose mostrou-se quatro vezes 

mais comum em famílias que possuiam répteis. Neste mesmo país, dois milhões de casos da 

doença foram notificados e aproximadamente 14% estavam associados aos répteis129. 

 A infecção humana ocorre principalmente pela via oral, porém alguns estudos 

indicam que não é necessário o contato direto com os répteis para que ocorra a transmissão. A 

bactéria pode ser veiculada por fômites, água, pessoas em contato prévio com os animais ou 

seus subprodutos130. Grande parte das infecções ocorre no primeiro mês de contato com os 

répteis128. 

 Nos seres humanos a doença está associada a processos entéricos e/ou 

septicêmicos86,106, e os sinais clínicos mais comuns são dor abdominal, cólica, diarreia, náusea, 

febre e vômito. Idosos, pessoas imunossuprimidas e crianças são mais susceptíveis à 

salmonelose86, e complicações como meningites ou abscessos cerebrais podem ocorrer nessas 

últimas129.  

Nos répteis a doença pode se desenvolver quando a Salmonella sp. atinge os tecidos 

fora do trato gastroentérico, geralmente associada a quadros de baixa imunidade. A 

imunossupressão acontece nestes animais quando há a presença de estímulos estressantes em 

cativeiro, principalmente associados aos erros de manejo, como alimentação inadequada, baixa 

temperatura ambiental, restrição de espaço, superpopulação no recinto, transporte prolongado 

e administração de fármacos imunossupressores. A falta de higienização adequada dos recintos 

associada ao acúmulo de matéria orgânica, principalmente fezes, consiste em um importante 

fator para a ocorrência de salmonelose129. As manifestações clínicas de gastrenterite instalam-

se no período de 6-72 horas, depois da exposição ao agente. Como os sinais clínicos são 

inespecíficos e autolimitantes, geralmente não são reportados às autoridades de saúde129. 

 Nos répteis infectados por Salmonella sp. a manifestação de sinais clínicos 

apresenta-se de maneira inespecífica, mesmo que a prevalência da doença seja elevada nestes 

animais131.  Os principais sinais apresentados são diarreia, anorexia, perda de peso e letargia. 

As lesões mais comuns são celomite, pneumonia, granulomas e abscessos em diversos tecidos, 

originários de processos crônicos86. O diagnóstico é frequentemente realizado por meio da 
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cultura microbiológica de fezes ou swabs cloacais. No entanto a positividade no exame não 

serve como diagnóstico efetivo para a presença de Salmonella sp., uma vez que estas bactérias 

fazem parte da microbiota intestinal dos répteis. Recomendam-se várias coletas ao longo do 

tempo para a obtenção de resultados mais fidedignos e o cultivo microbiológico de tecidos 

extra-entéricos, sendo o sangue o mais utilizado na rotina131. 

 O tratamento de animais afetados é polêmico uma vez que não há completa 

eliminação do agente no organismo, mas sim a interrupção de sua eliminação. Além disso, há 

o risco frequente de formação de resistência aos antimicrobianos 132. Recomenda-se o uso de 

antimicrobianos nos casos em que a doença acontece de maneira ativa, sendo recomendada 

utilização de quinolonas (enrofloxacina e ciprofloxacina), cefalosporinas de última geração, 

gentamicina e ampicilinas86. 

 

2.4.3 Contaminação de produtos cárneos reptilianos por Campylobacter spp. 

 

 O gênero Campylobacter é constituído de várias espécies de natureza zoonótica, 

cuja morfologia microscópica conserva as características gerais dos membros da família133. 

Espécies termofílicas do gênero Campylobacter, principalmente C. jejuni, C. coli e C. lari, são 

consideradas importantes na saúde pública por serem responsáveis pelo desenvolvimento de 

campilobacteriose, conhecida por provocar doença gastroentérica com alta prevalência em 

diversos países. De modo geral, as cepas mais frequentemente associadas com doenças 

humanas pertencem às espécies catalase positivas C. jejuni, C. coli, C. lari, C. fetus, C. 

hyointestinalis, C. cinaedi e C. fennelliae134.  

 Segundo Franco135, essas bactérias possuem a forma de bacilos curvos, espiralados, 

muito finos e compridos (0,2 a 0,5 ηm de largura e 0,5 a 5 ηm de comprimento), sendo Gram-

negativas, móveis com único flagelo polar que apresenta de duas a três vezes o comprimento 

da célula. O flagelo é responsável pelo seu movimento característico de saca – rolha ou em 

vaivém. Em culturas jovens é possível a observação da morfologia em asa de gaivota. Não 

formam esporos, e culturas antigas ou estocadas em condições adversas adquirem morfologia 

cocóide ou esférica, correspondente a formas não cultiváveis, porém a capacidade infectante se 

mantém. São quimiorganotróficos e não fermentam nem oxidam açúcares, obtendo energia a 

partir de aminoácidos ou de componentes intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico. São 

oxidase-positivos, redutores de nitrato e inativos na maioria dos testes bioquímicos 

convencionais. 
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 A microaerofilia é a característica mais marcante do gênero Campylobacter, 

requerendo tensão baixa de oxigênio para sua multiplicação. O crescimento é inibido quando a 

concentração de O2 é menor que 3% e maior que 15%, sendo 5% a concentração ideal. Além 

disso, são capnofílicos, ou seja, requerem cerca de 10% de CO2 para sua multiplicação135. A 

atmosfera ótima para crescimento é composta de 5% de O2, 10% de CO2 e 85% de N2
134. São 

altamente sensíveis ao sal, sendo essa sensibilidade variável em função da temperatura. Assim, 

não se multiplicam em meios contendo 2% de NaCl, quando mantidos a 30º C ou 35º C. A 4º 

C, são sensíveis a 1% de NaCl. São também sensíveis ao pH ácido (menor que 4.9) e à 

desidratação135. 

 A faixa de temperatura ideal para o crescimento é pouco comum para a maioria das 

bactérias (25 a 43º C), sendo considerados termotolerantes. Entretanto, não são 

termorresistentes, sendo facilmente destruídos por meio da pasteurização. A temperatura ótima 

de crescimento ocorre na faixa de 42 – 43º C. Sobrevivem melhor às temperaturas de 

refrigeração do que a 25º C, na qual o número de células viáveis é reduzido rapidamente, e são 

extremamente sensíveis ao congelamento134. 

 Nos últimos 40 anos estas bactérias despontaram como um microrganismo 

emergente e importante agente de gastrenterite de origem alimentar em várias partes do 

mundo136. Estima-se que existam mais de dois milhões de casos de gastroenterite por 

Campylobacter nos Estados Unidos a cada ano, causadas geralmente por C. jejuni. A 

enfermidade é descrita clinicamente por febre, dor abdominal, cólica e disenteria. Além disso, 

as sequelas da infecção por Campylobacter podem causar considerável morbidade137, incluindo 

artrite e a síndrome de Guillain-Barre138. Normalmente, a recuperação ocorre dentro de uma 

semana139. Na Europa, a Campylobacter vem sendo frequentemente isolada em muitos casos 

de gastroenterites em países como Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia, 

Suíça e Reino Unido140.   

A transmissão para os seres humanos ocorre principalmente pela via fecal/ oral por 

contato direto, exposição à carne contaminada (principalmente de frango) ou reservatórios de 

água contaminados141. No entanto, por apresentar uma característica fastidiosa e a necessidade 

de manter o ambiente em microaerofilia, torna-se difícil o isolamento de Campylobacter spp., 

bem como a confirmação do gênero e a identificação das espécies termofílicas142.  

Segundo Elharrif143, espécies termofílicas de Campylobacter passam por condições 

estressantes durante a cadeia de transmissão, onde a exposição ao oxigênio, mudanças de 

temperatura, dessecação e variação de pH, representam um desafio considerável ao agente. 
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As aves domésticas albergam Campylobacter spp. no intestino e a manipulação e/ 

ou operações de abate mal conduzidas e sem a observação de práticas higiênicas podem 

contaminar a carcaça e as vísceras. Segundo Kudirkien et al.144, ao analisarem carcaças de aves 

e carne, verificaram que a contaminação por Campylobacter spp. a partir das fezes ocorreu 

durante o processamento industrial em frigorífico. Operações de processamento nas carcaças 

(escalda, depenagem e a evisceração), podem influenciar diretamente o nível de contaminação. 

Assim, os principais fatores de risco em áreas de abate relacionam-se com a ruptura de víceras 

da cavidade celomática e/ou com a contaminação cruzada, nas fases que compõem o abate145. 

Bactérias deste gênero foram detectadas em carne, carcaças e retalhos de frangos expostos ao 

consumo nos Estados Unidos e Brasil139. 

A existência de Campylobacter spp. em animais selvagens como reservatórios é um 

perigo potencial para a saúde animal e humana. No entanto, a prevalência nestas espécies é em 

grande parte desconhecida. Poucos estudos avaliaram a presença de Campylobacter spp. em 

répteis146. 

O crescente número de répteis mantidos como animais de estimação em alguns 

países europeus147 e aumento da exploração zootécnica dos répteis, principalmente as tartarugas 

de água doce usadas para o consumo humano, em países asiáticos148, podem aumentar o risco 

de infecções por Campylobacter spp. derivadas dos répteis. Porém, os dados epidemiológicos 

sobre a contaminação dos alimentos por Campylobacter spp. são escassos, especialmente nos 

países em desenvolvimento149. 

Na cidade de Miyazaki (Japão), Misawa et al.150, avaliaram 104 amostras de fezes 

de 30 mamíferos, 12 aves e três répteis para a presença de espécies de Campylobacter spp. no 

Jardim Zoológico de Phoenix. Todos os animais analisados não apresentavam alterações 

clínicas. Vinte e três (22,1%), espécies de Campilobacter termofílicas (9 C. jejuni, 11 C. 

hyointestinalis, 2 C. coli e 1 C. lari), foram isolados a partir de 11 animais (7 mamíferos e 4 

aves). C. jejuni e C. hyointestinalis foram as espécies predominantes isoladas desses animais, 

sendo que C. hyointestinalis foi isolada a partir de símios. 

Em estudos de prevalência para pesquisa de Salmonella sp. e espécies termofílicas 

de Campylobacter spp., realizados em um zoológico de Trinidad e Tobago, Adesiyun et al.151 

verificaram em 433 amostras de fezes e swabs cloacais de 30 espécies animais (incluindo 

répteis, aves e mamíferos) uma positividade de 28 (6,5%) e 11 (2,5%), para Salmonella sp e 

Campylobacter spp., respectivamente. Foram isolados 12 sorotipos de Salmonella sp. nos 

répteis amostrados. Em relação a prevalência de Campylobacter spp., apenas nas aves o 
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microrganismo foi isolado, estando Campylobacter jejuni presente em 9 (81,8%) dos 11 

isolados. Os autores sugerem que o risco de trasmissão por Campylobacter spp., seja menor 

quando comparado com a prevalência de Salmonella sp. 

Marin et al.146 realizaram um estudo da prevalência de Salmonella sp. e 

Campylobacter spp. e em testudíneos de vida livre da espécie cágado-de-carapaça-estriada 

(Emys orbicularis) (n=83) e tigre-d’água-americano (Trachemys scripta elegans) (n=117), em 

11  lagos naturais no leste da Espanha (Valencia). Avaliou-se a relação de sensibilidade dos 

diferentes tipos de amostras (swabs cloacais, intestinais e teor de água a partir de recipientes) e 

o efeito do estresse para estimar a prevalência de Salmonella sp. e Campylobacter spp. nos 

cágados. Os resultados da sorotipagem revelaram oito sorovares diferentes entre quatro 

subespécies de Salmonella enterica: S. subsp. enterica enterica (n = 21), S. enterica subsp. 

salamae (n = 2), S. enterica subsp. diarizonae (n = 3), e S.  subsp. enterica houtenae (n = 1). 

Dois sorogrupos foram predominantes: S. thompson (n = 16) e S. typhimurium (n = 3). 

Independentemente da espécie de cágado, os lagos naturais onde os indivíduos foram 

capturados e o tipo de amostra processada, Campylobacter spp. não foi detectada.  

Wang152 et al., relatam o primeiro estudo para a detecção de Campylobacter spp. 

em répteis de Taiwan. Amostras de fezes provinientes de testudíneos, sáurios e ofídios 

adquiridas do Hospital Veterinário Nacional, pet shops e animais de vida livre foram analisadas. 

Os resultados deste estudo indicaram a presença de C. fetus. Em relação aos testudíneos, 103 

amostras de 17 espécies, representadas nas famílias Testudinidae, Geoemydidae, Emydidae, 

Cheloniidae e Podocnemididae, a prevalência de C. fetus foi 9,71% (10/103). 

Campylobacter fetus é considerado um importante agente patogênico para seres 

humanos, apresentando uma diversificada gama de hospedeiros, incluindo mamíferos, aves e 

répteis153. Estudos anteriores demonstraram que as cepas de C. fetus isoladas a partir de répteis 

eram geneticamente distintas de mamíferos, através de tipificação por sequenciamento 

multilocus154,155.  

Gilbert et al.156, verificaram uma elevada prevalência de Campylobacter em 

amostras de fezes e swabs cloacais em répteis, 44,8% (187/417). Neste estudo realizado na 

Holanda, os autores por meio de análises moleculares (Reação em cadeia da polimerase - PCR) 

e cultura, isolaram representantes do gênero Campylobacter spp. a partir de 14,4% (60/417) 

dos répteis amostrados. C. fetus e C. hyointestinalis, foram isolados em 24 testudíneos, dos 154 

amostrados (15.6%). O estudo ressalta ainda que, espécies de Campylobacter spp. que 
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rotineiramente são encontradas em mamíferos e aves, tais como C. jejuni, C. coli e C. lari, não 

foram encontrados em répteis. 

Em outro estudo, Fitzgerald et al.48 realizaram pesquisas para determinar a 

taxonomia destas cepas isoladas a partir de seres humanos e de répteis. Os resultados, incluindo 

uma sequência de genoma completo, demonstraram que as cepas estão intimamente 

relacionadas com C. fetus, no entanto são claramente diferentes de subespécies reconhecidas de 

C. fetus. Assim, uma nova subespécie, C. subsp. testudinum fetus, foi proposta157.  

Campylobacter iguaniorum está geneticamente relacionado com Campylobacter 

fetus e Campylobacter hyointestinalis, mas é distinto destas espécies e, recentemente, tem sido 

proposto como uma nova espécie de Campylobacter. Répteis, como Testudíneos e Sáurios, 

parecem ser o principal reservatório desta espécie de Campylobacter156. A patogenicidade desta 

espécie é desconhecida e cepas isoladas de répteis, considerados como reservatórios podem ou 

não levar a manifestação de sinais clínicos da doença158. 

 Os principais alimentos implicados nos surtos humanos de campilobacteriose são: 

leite cru, leite pasteurizado contaminado, água, vegetais, mariscos crus, fígado e carne de 

bovinos, carne de frango insuficientemente cozida e hambúrguer cru159.  

  Devido ao importante papel desempenhado pelos animais como fonte de 

campilobacteriose humana, muitos estudos têm sido realizados para avaliar a prevalência de 

Campylobacter spp. em várias espécies animais, principalmente aquelas destinadas ao consumo 

alimentar. Campylobacter spp. torna-se patogênica quando transmitida por consumo de carne 

contaminada160. 

 Hussain et. al.160, ao estudarem a prevalência de Campylobacter em 1.636 amostras 

de carnes, leite e outros alimentos no Paquistão concluíram que entre as amostras de carne, a 

prevalência mais elevada (48%) de Campylobacter foi verificada em carnes de frangos crua, 

seguido por carne bovina crua (10,9%) e carne de carneiro (5,1%). Entre outros produtos 

alimentares a prevalência mais elevada foi observada em legumes e salada de frutas (40,9%), 

sanduíches (32%), queijo (11%) e leite cru (10,2%). Neste mesmo estudo 70,6% das cepas 

foram identificadas como Campylobacter jejuni e 29,4% como Campylobacter coli. O estudo 

relatou que a prevalência de Campylobacter spp. foi significativamente maior em alimentos 

não processados, que incluiu alimentos crus e mal cozidos (Tabela 2). 
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TABELA 2 - Prevalência de Campylobacter spp. em vários alimentos do varejo amostrados  

                      em três cidades do Paquistão 

Categoria do 

Alimento 

 
Taxas de 

Prevalência 

 Total 

 Faisalabad Lahore Islamabad  

Carne de frango 
125/198 

(63,1%) 

52/150 

(34,7%) 

59/144 

(40,9%) 

236/492 

(48%) 

Carne de carneiro 
11/170 

(6,5%) 

6/158 

(3,8%) 

7/137 

(5,1%) 

24/465 

(5,1%) 

Carne bovina 
16/150 

(10,7%) 

19/161 

(12%) 

14/140 

(10%) 

49/451 

(10,9%) 

Leite cru 
4/45 

(8,8%) 

6/48 

(12,5%) 

3/34 

(8,8%) 

13/127 

(10,2%) 

Vegetais/ 

Salada de frutas 

1/4 

(25%) 

3/8 

(37,5%) 

5/10 

(50%) 

9/22 

(40,9%) 

Sanduíche 
4/15 

(26,7%) 

7/20 

(35%) 

6/18 

(33%) 

17/53 

(32%) 

Queijo 
2/10 

(20%) 

1/8 

(12,5%) 

0/8 

(0%) 

3/26 

(11,5%) 

Total de amostras 163/592 94/593 94/491 351/1.636 

Fonte: Adaptado de Hussain et al.160 

 

Lahou et. al.161, em estudo realizado na Bélgica, avaliaram a presença de 

microrganismos enteropatogênicos, dentre eles Listeria monocytogenes, Salmonella sp., 

Campylobacter jejuni. e E. coli, em amostras de carne processadas de diversas espécies (suína, 

bovina, frango, cordeiro, cavalo, peru, crocodilo e canguru). Em comparação com os demais 

microrganismos analisados, C. jejuni foi o menos resistente às diversas etapas de 

processamento empregadas, como o cozimento e a marinagem, não sendo encontrados 

microrganismos desta espécie em bifes de crocodilo, devido à inativação térmica. 

 A infecção em humanos pode ser adquirida pelo contato direto com animais, 

incluindo os animais considerados como pet. Em contraste com os cães e gatos, claramente 

reconhecidos como reservatórios de Campylobacter spp., há relatos de que os répteis podem 

ser potenciais reservatórios e disseminantes deste patógeno. O primeiro estudo que investigou 

a presença de campilobacteriose nos répteis foi publicado em 2013. Nesse estudo,  
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foi detectado C. fetus em 12 das 179 amostras fecais de um pet shop que comercializa répteis, 

em Taiwan155.  

 Tu et. al.153 descreveram o primeiro caso de infecção por campilobacteriose em 

seres humanos nos Estados Unidos. O paciente do sexo masculino, 20 anos de idade, 

apresentava sintomatologia compatível com a doença e amostras de seu sangue foram coletadas 

para cultura e crescimento de espécies de Campylobacter spp. A espécie Campylobacter fetus 

subsp. fetus foi isolada e identificada através da técnica de reação em cadeia da polimerase 

(PCR) com primers SDF01e SDR01, específicos para Campylobacter fetus sapD. A maneira 

como o paciente adquiriu a doença foi considerada incerta, pois o mesmo não tinha contato com 

répteis ou mesmo havia feito consumo de produtos não pasteurizados, porém havia relato de 

consumo recente de sopa de tartaruga. A utilização do antimicrobiano sulfametoxazol-

trimetoprim pode ter propiciado a bacteremia neste paciente, uma vez que o mesmo encontrava-

se debilitado pela alteração de microbiota intestinal provocada pelo C. fetus. 

 Assim, objetivou-se com esta pesquisa apresentar o risco de contaminação de produtos 

cárneos reptilianos por microrganismos patogênicos (Samonella sp. e Campylobacter spp.) e sua 

importância no processo de abate comercial em exemplares de Podocnemis expansa.  
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

 O estudo foi desenvolvido na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás – EVZ/ UFG. Foram utilizados 20 machos adultos de tartaruga-da-amazônia 

(Podocnemis expansa), adultos, alojados junto ao setor de Piscicultura da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, para a avaliação microbiológica. A eutanásia 

foi efetuada segundo a Portaria 148/2012 – Anexo IV e Resolução CFBio Nº 301/2012 – 

parágrafos pertinentes - (ANEXOS A e B), e o projeto aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da UFG (ANEXO C) e pelo Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade – SISBIO (ANEXO D).  

Os animais foram divididos em dois grupos, sendo (G1) o grupo controle e 

composto por 10 animais submetidos a período de descanso em água hiperclorada (5 ppm) por 

24 horas antes da eutanásia (Figura 3), e um segundo grupo (G2) composto por 10 animais não 

submetidos ao tratamento. O material biológico colhido dos animais dos dois grupos foi 

analisado quanto à presença de Salmonella sp. e Campylobacter spp.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

FIGURA 3 – Exemplares de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa). A & B –                       

Animais acondicionados em caixas de transporte por 24 horas antes do                       

procedimento de eutanásia. 
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 Os testes microbiológicos para o isolamento de Salmonella sp. e Campylobacter 

spp. em carcaça de Podocnemis expansa foram realizados no Laboratório de Microbiologia em 

Alimentos da UFG/EVZ e no Laboratório de Exames Bacteriológicos e Anatomopatológicos 

de Aves da UFG/EVZ. 

 

3.2 Colheita de musculatura estriada esquelética e swab cloacal:  

 

Para pesquisa de microrganismos patogênicos em musculatura estriada esquelética, 

foram colhidos 10 fragmentos de 25 g de cada animal, sendo cinco destinados ao isolamento de 

Campylobacter spp. e outros cinco ao isolamento de Salmonella sp., totalizando 100 amostras 

para cada um dos dois grupos avaliados. Para avaliar a presença dos microrganismos na região 

cloacal, foram utilizados dois swabs estéreis para colheita de amostra, sendo um destinado ao 

isolamento de Campylobacter spp. e o outro ao isolamento de Salmonella sp., totalizando 20 

amostras para cada um dos dois grupos avaliados (Tabela 3). Todas as amostras, fragmentos de 

musculatura estriada esquelética ou swab cloacal, foram acondicionadas, imediatamente após a 

colheita, em frascos plásticos esterilizados para homogeneização (Stomacher®) contendo 225 

mL dos meios de enriquecimento específicos a cada um dos microrganismos selecionados, ou 

seja, caldo Bolton (Merck nº 1000680500) para Campylobacter spp. e água peptonada 

tamponada (Merck nº 1072280500) (pré-enriquecimento) para Salmonella sp. 

TABELA 3 – Quantidade de amostras cárneas e swabs cloacais analisados para pesquisa de   

                       Salmonella sp. e Campylobacter spp. em tartaruga-da-amazônia (Podocnemis   

                       expansa) 

 

Para a colheita da musculatura estriada esquelética de dorso e membros foram 

utilizados os padrões de abate descritos na literatura e empregados na rotina. Todos os animais 

foram contidos fisicamente com o auxílio de puçás para testudíneos aquáticos, luvas de raspa 

 Número de amostras 

 
Membro 

Anterior 

Esquerdo 

Membro 

Anterior 

Direito 

Membro 

Posterior 

Esquerdo 

Membro 

Posterior 

Direito 

Filé do 

dorso 

Swab 

Cloacal Total 

Grupo (G1) 20 20 20 20 20 20 120 

Grupo (G2) 20 20 20 20 20 20 120 

Total  40 40 40 40 40 40 240 
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de couro e de procedimento. Após a imobilização física, os animais foram imediatamente 

acondicionados individualmente em caixas de transporte e levados ao setor de Medicina 

Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Todos os animais 

permaneceram em ambiente aquático até o momento da contenção química, quando então foi 

registrado o peso do animal, feita aferição de medidas biométricas e marcação sequencial dos 

escudos marginais para a identificação individual dos espécimes (Figura 4). Os dados foram 

anotados em fichas individuais confeccionadas para a espécie (ANEXO E). 

 

 

 

 

 O protocolo anestésico utilizado seguiu a determinação do CFBio, que preconiza 

o uso de 55-88 mg/ Kg / IM de cloridrato de cetamina 10% (Cetamin® 10 %, Syntec, Santana 

de Parnaíba, SP, Brasil) associado a 1,5 mg / Kg / IM de cloridrato de midazolam (Midazolam® 

5 mg / mL, Hipolabor Farmacêutica, Sabará, MG, Brasil) para indução anestésica. Após a 

aplicação dos fármacos, os animais foram mantidos dentro de caixas plásticas com fundo 

coberto por lâmina de água, sendo estas direcionadas a fluxo constante de ar aquecido a 30° 

graus Celsius, por 20 a 30 minutos, para acelerar a metabolização dos mesmos. O plano 

anestésico foi verificado por presença ou ausência de reflexos de recolhimento de membros 

(anterior e posterior) após estímulos dolorosos superficiais, por pinçamento interdigital. O não 

recolhimento do membro indicava que o animal encontrava-se no plano desejado, ou seja, plano 

anestésico profundo.  

A eutanásia foi realizada após a instalação do plano anestésico desejado. Para tal 

procedimento o animal foi mantido em ambiente saturado com isoflurano (Isoflurano®, 

BioChimico, Itatiaia, RJ, Brasil), e o diagnóstico de óbito deu-se pela ausência de sinais 

B A 

FIGURA 4 – A – Contenção física com puçá para testudíneos aquáticos. B –   Realização   

                     de biometria em carapaça de tartaruga-da-amazônia  (Podocnemis expansa). 
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fisiológicos vitais, como movimento respiratório, batimentos cardíacos (assistolia) e pulsação 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

O plastrão foi higienizado com água corrente, detergente neutro e escovação para 

evitar eventual contaminação da cavidade celomática, após sua abertura, com sujidades 

previamente aderidas aos escudos. Após a lavagem os animais foram encaminhados à mesa de 

procedimento, previamente desinfectada com álcool 70%, flambada e coberta com pano de 

campo esterilizado para colheita das amostras. A sequência dos procedimentos foi mantida em 

todos os animais, sendo realizada a colheita de swab cloacal, seguida de colheita de fragmentos 

de musculatura estriada esquelética dos membros anteriores e posteriores e, por fim, a abertura 

da cavidade celomática com miniretífica elétrica circular de alta rotação (Dremel®), para 

colheita de fragmentos de filé do dorso. Na região onde foi realizada incisão da pele, a 

antissepsia foi realizada com iodopovidona (Figura 6). 

FIGURA 5 – Procedimentos de contenção química em tartarugas-da-amazônia         

(Podocnemis expansa). A – Aplicação de anestésicos         

intramuscular em membro anterior esquerdo. B – Caixa para 

indução anestésica. C – Relaxamento de membros posteriores. D 

– Câmara para inalação de isoflurano. 
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A retirada do plastrão foi realizada após incisão na região da ponte entre a carapaça 

e o plastrão. Em seguida, foi executada a evisceração com tesoura e/ou faca, seguindo a 

sequência abaixo (Figura 7): 

- abertura das musculaturas peitoral e abdominal; 

- oclusão da cloaca e do esôfago; 

- tração do conjunto de vísceras em direção caudal. 

 

 

 

 

B A C 

B A 

FIGURA 6 – Colheita de amostras biológicas em tartaruga-da-amazônia (P. expansa). A –   

Colheita de amostra utilizando swab cloacal. B – Assepsia de membro     

posterior esquerdo com solução de iodopovidona. C – Incisão na pele do 

membro posterior esquerdo e colheita de fragmento de amostra cárnea. 

 

FIGURA 7 – A – Abertura do plastrão na região de ponte com auxílio 

                     de miniretífica elétrica de alta rotação. B – Retirada dos 

                     escudos do plastrão e exposição de vísceras da cavidade 

                     celomática. 
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As amostras teciduais foram identificadas e acondicionadas em frascos plásticos 

esterilizados para homogeneização (Stomacher®) para análise microbiológica. As carcaças 

foram encaminhadas ao Setor de Patologia da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, e mantidas em câmara fria até o momento da incineração. 

 

3.3 Roteiro analítico Salmonella sp. 

 

O método de isolamento e identificação de Salmonella sp., segundo a Instrução 

Normativa nº 62 (MAPA), apresenta em seu roteiro analítico: Pré-enriquecimento, 

Enriquecimento seletivo, Plaqueamento seletivo diferencial, Confirmação presuntiva e 

Confirmação definitiva (Figura 8). 
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FIGURA 8 – Roteiro analítico para a detecção de Salmonella sp. 

 

Continuação 
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a) Pré-enriquecimento 

 

 Foram realizados o pré-enriquecimento e o enriquecimento seletivo de 25 g de 

amostra (carne dos membros anteriores, posteriores e filé do dorso) e um swab cloacal em 225 

mL de água peptonada tamponada (Merck nº 1072280500). Em seguida, procedeu-se a agitação 

manual por aproximadamente um minuto para que a água peptonada percorresse todo interior 

e exterior do fragmento/amostra. O conteúdo resultante foi transferido para saco para 

homogeneização (Stomacher®) e incubados em estufa a 37 ºC por 16 – 20 horas.  

 

 

b) Enriquecimento seletivo 

 

 Após o período de incubação, 1 mL do caldo pré-enriquecido foi transferido para 

10 mL de caldo selenito-cistina (Merck nº 1077090500) e 1 mL para 10 mL de caldo Rappaport-

Vassiladis (RV) (Merck nº 107700) sendo homogeneizados e incubados a 37± 1°C e 41,5ºC 

respectivamente por 21 – 27 horas. Os dois caldos, selenito-cistina e Rappaport-Vassiladis 

(RV), apresentam em sua composição substâncias inibidoras de bactérias Gram positivas, 

favorecendo o crescimento apenas de bactérias Gram negativas. 

 

c) Plaqueamento seletivo diferencial 

 

O material cultivado foi semeado por esgotamento em placas de Petri contendo 

meio de alta e média seletividade. De cada inóculo foi estriada uma alçada em Ágar Hektoen 

(Merck nº 1116810500) (média seletividade) e uma alçada em Ágar Verde Brilhante 2% (VB) 

(Merck nº 1054540500) (alta seletividade). As placas de Ágar Hektoen e verde brilhante foram 

incubadas invertidas, a 37±1ºC por 21 – 27 horas. Após o período de incubação a leitura foi 

realizada por meio da seleção de unidades formadoras de colônias (UFC) com características 

morfológicas de Salmonella. Ao crescer em ágar verde brilhante, o microrganismo utiliza a 

peptona como fonte de nitrogênio, gera radicais alcalinos, assim o meio passa de amarelo-

esverdeado a vermelho-róseo, onde o indicador de pH é modificado. A UFC é caracterizada por 

coloração rósea pálida e transparente, devido a não fermentação da lactose. Em Ágar Hektoen, 

as colônias de Salmonella sp. apresentam-se transparentes a verdes azuladas, podendo ou não 
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apresentar o centro negro. As cepas que produzem muito sulfeto de hidrogênio (H2S), 

apresentam-se inteiramente negras (Figuras 9). 

 

 

 

 

 

 

A seletividade do ágar verde brilhante ocorre devido a presença de sais biliares e 

verde brilhante e a do ágar hektoen aos sais biliares, responsáveis pela inibição do crescimento 

de bactérias Gram positivas. 

 

d) Confirmação presuntiva 

 

Foram transferidas de três a cinco UFC por placa, com aspectos de Salmonella sp., 

para tubos contendo ágar tríplice açúcar ferro (TSI) (Merck nº 1039150500), com uma picada 

na fase colunar e realização de estrias em toda superfície inclinada do ágar. Os tubos foram 

encubados a 37±1ºC por 21 – 27 horas. O ágar TSI é considerado um meio indicativo não 

seletivo, onde o fenótipo da colônia indica o microrganismo presente. Bactérias do gênero 

Salmonella apresentam reação bioquímica neste meio, na fase colunar, quando há a fermentação 

da glicose e produção de ácido. O meio passa de amarelo-âmbar a vermelho-púrpura, devido a 

viragem do indicador de pH. Na parte intermediária observa-se a presença de H2S mas, no 

entanto, nem todas as cepas produzem H2S. Na região de bisel, o ágar torna-se vermelho, uma 

vez que os microrganismos utilizam a peptona como fonte de nitrogênio, gerando radicais 

alcalinos e o vermelho de fenol, indicador de pH, permanece vermelho (Figura 10). 

 

B A 

FIGURA 9 – Plaqueamento seletivo diferencial. A – UFC de coloração rósea pálida e  

transparente em Ágar Verde Brilhante (VB). B – UFC de coloração negra 

em Ágar Hektoen. 
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Dos tubos de TSI que apresentaram reações compatíveis com as descritas para o 

gênero Salmonella, colônias foram retiradas com auxílio de agulha e inoculadas em uma bateria 

de meios de cultura para a determinação do perfil bioquímico. 

 

e) Confirmação definitiva (provas bioquímicas e tipificação) 

 

O perfil bioquímico foi realizado para os testes de: ureia, SIM (Sulfeto-Indol-

Motilidade), VM (Vermelho de metila), Citrato, Malonato, Lisina descarboxilase controle e 

Lisina-lisina. Todos foram incubados a 37±1ºC por 21 – 27 horas. Foram consideradas reações 

positivas para o gênero Salmonella: Caldo Ureia (-); SIM (Sulfeto (+), Indol (-) e Motilidade 

(+)), VM (+), Citrato (+/-), Malonato (-), Lisina descarboxilase controle (+) e Lisina-lisina (-). 

 Em sequência, após a leitura dos resultados apresentados pelas provas bioquímicas, 

as cepas sugestivas de Salmonella sp. foram submetidas a confirmação do gênero da cultura, 

nova inoculação foi feita em ágar nutriente (Merck nº 1054500500), incubado a 35°C, por 24 

horas. 

 Finalizada esta etapa, os tubos estoque foram identificados, lacrados e 

encaminhados ao Departamento de Bacteriologia do Laboratório de Enterobactérias da 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ) para tipificação sorológica. 

A B 

FIGURA 10 – Confirmação presuntiva. A – Ágar TSI antes da inoculação dos    

                        microrganismos suspeitos. B – Ágar TSI após a inoculação dos   

                        microrganismos suspeitos, e confirmação por meio da coloração  

                        vermelho-púrpura.  
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3.4 Roteiro analítico Campylobacter spp.  

 

O método de isolamento e identificação de Campylobacter spp., pelo método ISO 

(International Organization for Standardization) 10272-1:2006, apresenta o seguinte roteiro 

analítico: Enriquecimento, Plaqueamento Seletivo diferencial, Seleção das colônias e 

purificação das culturas para a confirmação, Confirmação, Identificação da espécie (Figura 11). 

 

          

 

                     

Continua 
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FIGURA 11 – Roteiro analítico Campylobacter spp. 

Continuação 
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a) Enriquecimento 

 

 A amostra foi homogeneizada na proporção de 25g ou 25 mL da amostra em 225 

mL de Caldo Bolton (Merck nº 1000680500). Posteriormente foi incubada em atmosfera 

microaerófila, onde as amostras foram depositadas em jarras de microaerofilia acompanhadas 

de um sachê gerador de microaerofilia (Merck nº 1136820001), a 37±1 °C/ 4-6h e transferida 

para 41,5±1 °C/ 44±4h. Composição da atmosfera microaerófila: 5±2% de O2 10±3% de CO2, 

menos de 10% de H2 (opcional) e a quantidade de N2 necessária para completar 100% (Figura 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plaqueamento seletivo diferencial 

 

  O plaqueamento foi realizado em um fluxo laminar. De cada cultura em Caldo 

Bolton, foi estriada uma alçada (estrias de esgotamento) em Ágar Charcoal Cefoperazona 

Desoxicolato Modificado (m-CCDA) (Merck nº 1000710010) e uma alçada em um segundo 

meio, Ágar Preston (Oxoid nº CM0689). Foram incubadas as placas de m-CCDA a 41,5 ± 1oC 

/ 44 ± 4 h, em atmosfera microaerófila. Depois foram incubadas as placas do segundo meio, em 

atmosfera microaerófila (Figura 13).  

 

 

FIGURA 12 – Armazenamento e enriquecimento de amostras cárneas para pesquisa de 

Campylobacter spp. A – Amostras acondicionadas em saco para 

homogeneização (Stomacher®) e enriquecidas em Caldo Bolton. B –   Jarra 

de microaerofilia contendo um sachê gerador de microaerofilia e amostras 

acondicionadas em saco para homogeneização (Stomacher®). 
 

A 

B 
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c) Seleção das colônias e purificação das culturas para a confirmação 

 

 Após o período de incubação, foi verificado o desenvolvimento de colônias 

sugestivas de Campylobacter nos meios de plaqueamento diferencial. No Ágar m-CCDA as 

colônias típicas são acinzentadas, geralmente com brilho metálico, planas e úmidas, com 

tendência ao espalhamento. Outras formas de colônias podem ocorrer. No segundo meio de 

plaqueamento, Ágar Preston, as colônias sugestivas para o gênero Campylobacter se 

apresentaram com coloração cinza-amarronzada (Figura 14).  

No fundo de cada placa inoculada, foram marcadas cinco colônias para a 

confirmação. Uma das colônias marcadas era selecionada, submetida à confirmação e, se o 

resultado dessa fosse negativo, as demais colônias selecionadas eram também submetidas à 

confirmação.  

Posteriormente, foi estriada (estrias de esgotamento) a cultura de cada colônia 

selecionada em uma placa de Ágar Sangue (bioMérieux nº 35095), para purificação. Depois as 

placas seguiram para a incubação a 41,5 ± 1 °C / 24 – 48 h, em atmosfera microaerófila. Após 

a incubação, a cultura em Ágar Sangue foi utilizada para a realização dos testes de confirmação 

(Figura 15).  

 

 

FIGURA 13 – Plaqueamento diferencial. A – Fluxo laminar com placas de Ágar m-CCDA, 

alças de transferência descartáveis e frascos contendo amostras cárneas em 

Caldo Bolton. B – Estriamento de amostra em placas de Ágar m-CCDA. 
 

A 

B 
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           FIGURA 14 – Colônias sugestivas de Campylobacter spp. em Ágar m-CCDA. 

 

 

           FIGURA 15 – Colônias sugestivas de Campylobacter spp. em Ágar Sangue. 
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d) Confirmação 

 

- Morfologia e motilidade. 

  

 A partir das placas de Ágar Sangue, uma colônia foi suspensa em 1 mL de Caldo 

Brucella (Merck nº 7121) e examinada quanto a morfologia e motilidade ao microscópio, em 

montagens úmidas. Uma colônia isolada foi depositada em lâmina para leitura em microscópio 

e submetida à coloração de Gram. Em relação a morfologia a Campylobacter apresenta a forma 

de bastonete curvo, são Gram negativas, encurvadas ou em forma de S “asa de gaivota”; 

espiraladas, não esporuladas; possuem tamanho de 0,2 a 0,5 µm de diâmetro de largura e 0,5 a 

5,0 µm de comprimento. Apresentam motilidade tipo "saca rolha". 

 

-Teste de crescimento a 25oC em atmosfera microaerófila. 

 

 A partir das placas de Ágar Sangue, foi estriada uma alçada da cultura em uma nova 

placa com o mesmo meio e incubada a 25 ± °C / 44 ± 4 h, em atmosfera microaerófila. As 

espécies de Campylobacter termotolerantes alvo desse ensaio não crescem a 25oC. 

  

- Teste de crescimento a 41,5 ± °C em atmosfera aeróbica. 

  

 A partir das placas de Ágar Sangue, foi estriada uma alçada da cultura em uma nova 

placa de Ágar Sangue e incubada a 41,5 ± °C / 44 ± 4 h, em atmosfera aeróbica normal. 

Campylobacter não cresce em atmosfera aeróbica. 

  

- Teste de oxidase. 

 

 Foi colocado um disco de papel de filtro no interior de uma placa de Petri e o centro 

do papel foi embebido com o reagente de Kovacs para teste de oxidase (solução aquosa 1 % de 

cloridrato de N,N,N,N-tetrametil-p-fenilenodiamina). Com uma alça de platina ou palitos 

estéreis, foi removida uma pequena quantidade da cultura em Ágar Sangue e espalhada sobre o 

reagente no papel, observando se ocorreria o desenvolvimento de uma cor azul intensa, em 

aproximadamente dez segundos (teste positivo). O não-desenvolvimento da cor azul no 
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intervalo de um minuto indicaria teste negativo. As espécies de Campylobacter termotolerantes 

alvo desse ensaio são oxidase positivas. 

  

e) Identificação da espécie 

 

- Teste de catalase. 

  

 Em uma lâmina de microscópio, foi depositada uma alçada da cultura em uma gota 

de peróxido de hidrogênio 3%. A ocorrência de borbulhamento em 30 segundos indicava teste 

positivo, enquanto a ausência deste indicava teste negativo. 

 

- Teste de hidrólise do hipurato.  

 

 Uma alçada com diversas colônias foi transferida da cultura para um tubo com 0,4 

mL de solução de hipurato de sódio, com o cuidado de não carregar ágar junto com o inóculo. 

Misturou-se bem por agitação e incubou-se a 37 ± 1 °C / 4 h em estufa ou 37 ± 1 °C / 2 h em 

banho maria. Cuidadosamente, foi adicionado ao tubo 0,2 mL de solução de ninidrina, sobre a 

superfície da solução de hipurato, sem agitação. A amostra foi reincubada a 37 ± 1 °C / 10 

minutos. A observação do desenvolvimento de uma cor violeta escura indicou teste positivos, 

e a não alteração da cor indicou teste negativo. A cor levemente violeta foi considerada 

negativa.  

 

- Teste de hidrólise do indoxil acetato.  

 

 Uma alçada da cultura foi colocada sobre um disco de indoxil acetato (2,5 a 5,0 mg) 

e uma gota de água destilada foi adicionada. A mudança de cor do disco para azul escuro, em 

cinco a dez minutos indicou teste positivo e a não alteração de cor teste negativo.  

 

 

3.5 Análise estatística 

 

 Para avaliação dos resultados, a análise estatística foi determinada pelo Teste Exato 

de Fischer, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5% (p < 0,05). 
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4 – RESULTADOS 

 

Do total de 240 amostras avaliadas, observou-se que apenas duas amostras (0,83%) 

de swab cloacal de dois animais não submetidos à água hiperclorada apresentaram positividade 

para Salmonella sp., sendo o restante negativo para este microrganismo, assim como para 

Campylobacter spp. (Gráfico 2) (Tabela 4 a 6) (Anexo F). 

A tabela 7 demonstra a análise estatística executada no experimento em relação a 

presença ou ausência de Salmonella sp., comparando o tratamento utilizado (Água hiperclorada 

(5 ppm) x Água não clorada) e os locais de colheita das amostras (Swab cloacal x musculatura 

estriada esquelética dos membros e região de filé do dorso). A tabela 8, descreve a ausência de 

positividade do gênero Campylobacter spp. na pesquisa por microrganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Salmonella sp.

Campylobacter spp.

Microrganismos Patogênicos (%) 
Total (240) amostras

Microrganismos Patogênicos (%) - Total (240) amostras

GRÁFICO 2 – Porcentagem de microrganismos patogênicos dos gêneros (Salmonella sp.  

e Campylobacter spp.), em análises realisadas a partir de fragmentos de 

musculatura estriada esquelética e swab clocal de tartaruga-da-amazônia 

(Podocnemis expansa). 
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TABELA 5 – Prevalência e sorovar de Salmonella sp. isolada a partir de swabs cloacais de  

                       tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa)  

Animais 

Amostrados 

                 Número de amostras   Salmonella sp. 

 
Investigadas Positivas  

Grupo (G1)*  
10 0 (0,00%) - 

Grupo (G2)* 10 2 (20,0%)         Salmonella enterica 

subsp. enterica (rugosa) 

n*(10 espécimes machos) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Membro 

Anterior 

Esquerdo 

Membro 

Anterior 

Direito 

Membro 

Posterior 

Esquerdo 

Membro 

Posterior 

Direito 

Filé do 

dorso 

Swab 

Cloacal 

Grupo 

(G1) 

 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

Grupo 

(G2) 

 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

2/10 

20,0% 

Total      120 

 Membro 

Anterior 

Esquerdo 

Membro 

Anterior 

Direito 

Membro 

Posterior 

Esquerdo 

Membro 

Posterior 

Direito 

Filé do 

dorso 

Swab 

Cloacal 

 

Grupo 

(G1) 

 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

Grupo 

(G2) 

 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

 

0/10 

0,00% 

Total      120 

TABELA 4 – Frequências de isolamentos de microrganismos do gênero Salmonella sp.   

                       a partir de fragmentos cárneos e swab cloacal de tartaruga-da-amazônia      

                       (Podocnemis expansa)  
 

TABELA 6 – Frequências de isolamentos de microrganismos do gênero e/ou espécies   

                       de Campylobacter spp. a partir de fragmentos cárneos e swab cloacal  

                       de tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) 
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TABELA 7 – Análise estatística executada na pesquisa de Salmonella sp. comparando o  

                       tratamento utilizado e os locais de colheita adotando-se o Teste Exato de   

                       Fischer (p <0,05) 

Salmonella sp. Presença Ausência 
Teste Exato de Fischer  

(p < 0,05) 

Água hiperclorada (5 ppm) 
0 10 

p = 0,4737 

Água não clorada 2 8  

Swab cloacal 2 118 p = 0,4979 

Musculatura estriada esquelética 0 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 8 – Relação entre a presença ou ausência de Campylobacter spp., comparando o   

                      tratamento utilizado e os locais de colheita das amostras 

Campylobacter spp. Presença Ausência 

Água hiperclorada (5 ppm) 0 10 

Água não clorada 0 10 

Swab cloacal 0 120 

Musculatura estriada esquelética 0 120 
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5 - DISCUSSÃO 

 

Salmonella sp. 

 

Durante a realização desta pesquisa, foi observado que dos 20 animais amostrados, 

somente dois indivíduos apresentaram a presença de microrganismo do gênero Salmonella sp. 

(Salmonella enterica subsp. enterica – cepa rugosa), isolados a partir de swab cloacal. 

A prevalência encontrada neste estudo (20,0%), está em acordo com alguns estudos 

para pesquisa de Salmonella sp., realizados anteriormente em répteis. No entando, esta taxa de 

prevalência pode variar conforme o grupo reptiliano amostrado, o ambiente onde o animal é 

mantido, e o tipo de amostra analisada (fezes, swabs cloacais e outros tecidos). 

Lucak et al.114, analisaram amostras de fezes e swab cloacal de répteis e observaram 

que a prevalência dos isolados de Salmonella sp.foi maior em amostras de fezes e cloaca de 

sáurios, e menor em swab cloacal de ofídios e testudíneos. Strohl et al.162, ao analisarem swabs 

cloacais e amostras fecais em testudíneos, perceberam que a sensibilidade também foi menor 

em amostras provenientes de swabs cloacais. 

Em outros estudos que avaliaram a presença de Salmonella sp. em região de cloaca, 

a positividade foi semelhante a encontrada neste estudo. Benites et al.115, avaliando a microbiota 

bacteriana e fúngica na cloaca de jabutis-piranga (Chelonoides carbonaria), verificaram 

positividade em apenas 7% das amostras. Santos et al.116, analisaram amostras de swab cloacal 

de trigres-d’água-americanos (Trachemys scripta elegans), e encontraram positividade para 

Salmonella sp. de 10%.  

Ebani et al.111, trabalhando com amostras de fezes de testudíneos,  isolaram S. 

enterica em 36,58% dos animais analizados. Em outro estudo relizado na Alemanha e na 

Áustria, Gueu e Löschner113, também detectaram positividade em 54,1% amostras fecais 

oriundas de répteis. Esta elevada positividade de Salmonella sp. encontrada em amostras fecais, 

apontam maior possibilidade de isolamente deste microrganismo em amostras provinientes do 

trato gastrintestinal, corroborando com o estudo proposto por Gay 107.  

No estudo realizado, todos os animais amostrados estavam em tanques com fluxo 

constante de troca de água, garantindo boa higienização e dificultando a proliferação de 

microrganismos. Apesar disso, os resulatdos de isolamento não diferiram dos apresentados por 

outros autores102, 111-6. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113501004370
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Estudos conduzidos por Saelinger et al.117 e Richard et al.118 avaliaram amostras de 

swab cloacal, fezes e mucosa intestinal de testudíneos de vida livre para detecção de Salmonella 

sp., sendo o resultado negativo em todas as amostras. Meyer-Junior et al.119 observaram maior 

frequencia de isolamento de Salmonella sp. em tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) 

mantidas em cativeiro (30,77%) quando comparadas a animais de vida livre (7,84%). Em outro 

estudo, elaborado por Morais et al.120, ao avaliarem a ocorrência de Salmonella sp. na cavidade 

oral e cloaca de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) e tracajá (Podocnemis unifilis), 

em praias do Rio Javaés, não relataram isolamento nas espécies amostradas. 

Análises feitas por Silva et al.102, por meio de swabs cloacais em jacarés-do-papo-

amarelo (Caiman latirostris) mantidos em cativeiro, a prevalência encontrada foi de 1,05% para 

Salmonela sp., demonstrando que, mesmo em animal cativo, as taxas de recuperação de 

Salmonella sp. podem variar quando comparadas com estudos conduzidos com animais de vida 

livre e/ou de outras ordens reptilianas. 

Os animais utilizados neste experimento eram mantidos em condições de cativeiro, 

de onde foram retirados e transferidos para caixas plásticas, por 24 horas, para serem 

submetidos, ou não, ao tratamento com água hiperclorada. O tempo de permanência nestes 

recipientes, parece não ter interferido no isolamento de microrganismos nas amostras de sawb 

cloacal coletadas, apesar do estresse provocado pela transferência. Marin et al.146 observaram a 

interferância do estresse no isolamento de Salmonella sp. a partir de swabs de cloaca de cágados 

de vida livre. Para testar tal hipótese, os pesquisadores mantiveram animais provenientes de 

vida livre em caixas com água por 48 horas, como agente estressante. 

A desinfecção pela cloração pode ter provocado diminuição da taxa de isolamento 

de Salmonella sp. das amostras cloacais, mas tal fato não pode ser determinado de forma 

conclusiva, uma vez que 80% dos animais não submetidos à cloração prévia também não 

apresentaram o microrganismo na amostra analizada. Estes dados diferem do proposto por  

Madsen et al. 163, que afirmam que o descanço dos animais em água hiperclorada é eficaz na 

destruição de Salmonella sp.. 

Em relação as amostras de musculatura estriada esquelética, de animais dos grupos 

tratado e não tratado com água hiperclorada, não foi observado microrganismo do gênero 

Salmonella sp. Este resultado demonstra que, mesmo quando presente em amostras de origem 

gastrointestinal, como os isolados de swab cloacal deste experimento, não há, necessariamente, 

a contaminação da carcaça. As técnicas de higienização das carcaças antes de sua abertura, 

assim como os cuidados com o ambiente, garantiram a qualidade microbiológica da carne. 
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Quando aplicadas condições higiênico-sanitárias satisfatórias durante as fases do abate, as 

possibilidades de contaminação das carcaças são baixas.  

Madsen et al.109, ressaltam que microrganismos patogênicos alimentares  são 

predominantemente isolados a partir do conteúdo intestinal e não a partir de carne e superfície 

da pele.  Ao pesquisarem a presença de Salmonella sp., em amostras de carne frescas e 

congeladas de crocodilo-do-nilo (Crocoyilus niloticus), Klemens e Thorbjarnarson10, sugerem 

que o microrganismo identificado pode ser decorrente de contaminação da superfície da pele 

e/ou proveniente de água contaminada com fezes nos sistemas de criação de lagoas, em 

combinação com procedimentos de manuseio errôneo durante a esfola e evisceração. 

O teste Exato de Fischer aplicado na análise estatística da pesquisa, demonstra que 

(p = 0,4737) e (p = 0,4979), quando comparou-se o tratamento utilizado e os locais de colheita 

respectivamente, não apresentou significância estatística, ou seja, a presença de Salmonella sp. 

não apresentou relação estatística com o uso ou não da água hiperclorada (5 ppm) e a escolha 

do local de colheita das amostras. Esta baixa frequência de isolados, associado ao número de 

indivíduos amostrados, podem ter contribuído para a baixa prevalência de Salmonella sp. 

 

Campylobacter spp. 

 

Com relação ao Campylobacter spp., dos 20 animais amostrados na pesquisa, 

nunhum dos indivíduos apresentou o microrganismo em amostras de swab cloacal ou nos 

fragmentos de musculatura estriada esquelética. 

Bactérias do gênero Campylobacter spp. são estritamente microaerófilas, ou seja, 

não resistem à atmosfera rica em oxigênio e necessitam de condições especiais de transporte; 

além disso apresentam crescimento fastidioso em meios de cultura e alta exigência para 

isolamento em ambiente laboratorial. Por não sofrer intensa multiplicação em carcaças e 

produtos cárneos, há uma dificuldade latente na realização de estudos epidemiológicos. Essas 

características podem ter contribuído para o não isolamento neste experimento164. 

Adesiyun et al.151 encontraram positividade de 2,5%, para Campylobacter jejuni em 

amostras de fezes provenientes de aves e mamíferos, no entanto, nenhum réptil apresentou 

positividade para este microrganismo. Misawa et al.150, ao pesquisarem espécies de 

Campilobacter termofílicas, em amostras fecais, observaram positividade de 22,1% (C. jejuni, 

C. hyointestinalis, C. coli e C. lari), isoladas a partir de 11 animais (7 mamíferos e 4 aves), não 

relatando a presença de isolados em répteis. Marin et al.146, ao realizarem estudo da prevalência 
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a partir de swabs cloacais em testudíneos de vida livre da espécie cágado-de-carapaça-estriada 

(Emys orbicularis) e tigre-d’água-americano (Trachemys scripta elegans), não isolaram 

Campylobacter spp. nos animais. 

A presença de Campylobacter spp. em testudíneos apresenta poucos relatos na 

literatura. Wang152 et al., relataram o primeiro estudo para a detecção de Campylobacter spp. 

em répteis (Sáurios, Ofídios e Testudíneos) de Taiwan. Amostras de fezes provinientes de 

testudíneos, sáurios e ofídios indicaram a presença de C. fetus. Em relação aos testudíneos, a 

prevalência de C. fetus encontrada foi de 9,71%, neste grupo taxonômico. 

Esta distribuição das espécies de Campylobacter spp. provavelmente está 

relacionada com a temperatura do corpo do hospedeiro, que é flutuante e, em média, inferior 

em répteis, animais ectotérmicos, quando comparada a aves e mamíferos endotérmicos. Os 

animais do experimento eram mantidos em temperatura ambiente e, para colheita de material 

biológico foram transferidos para caixas plásticas e submetidos a temperatura média de 30 oC 

por um periodo de 30 a 40 minutos antes da eutanásia. Sabe-se que C. fetus e C. iguaniorum  

crescem bem em temperaturas mais baixas (20 – 37 ºC) e apresentam menor ou nenhum 

crescimento a temperaturas mais elevadas (42 ºC), o que pode ser uma adaptação para os 

hospedeiros reptilianos165. No estudo, a metodologia empregada para o isolamento de bactérias 

do gênero Campylobacter spp. se refere a utilizada para microrganismos termofílicos (C. jejuni, 

C. coli, C. upsaliensis e C. lari), conforme orientação da ISO 10272-1:2006, e esta difere da 

metodologia para o isolamento de bactérias da espécie C. fetus; assim, sugere-se que a 

metodologia pode ter influenciado no isolamente deste microrganismo. 

Segundo o Centro de Segurança Alimentar e saúde pública da Universidade de Iowa 

(EUA)166, Campylobacter spp. são suscetíveis a muitos desinfetantes. C. jejuni e C. coli podem 

ser inativados por iodóforos, compostos de amônio quaternário, compostos fenólicos, álcool 

etílico a 70% e glutaraldeído. O hipoclorito (5 mg / L) também é eficaz. Neste estudo o 

desinfetante pode ter influenciado na taxa de recuperação de Campylobacter spp., uma vez que, 

estes animais podem realizar hidratação pela cloaca. 

A relação entre a presença ou ausência de Campylobacter spp., comparando o 

tratamento utilizado e os locais de colheita das amostras não apresentou significância estatística, 

uma vez que, o grupo de tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) amostradas, a 

prevalência deste microrganismo foi nula. 

Animais domésticos e selvagens, desempenham papel vital na transmissão direta 

destes microrganismos para os seres humanos. Além disso, muitos casos de infecção por 
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Campylobacter spp. ou Salmonella sp. são associados ao consumo de produtos como a água e 

a carne contaminados.  

No entanto, mesmo que existam normas, portarias e leis exigindo-se a aplicação de 

boas práticas de fabricação em todas as etapas da cadeia produtiva da carne, seja em animais 

domésticos ou selvagens, a aplicação rotineira, não é uma realidade brasileira. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foi possível observar a apresença de microrganismos patogênicos do 

gênero Salmonella sp. Realizou-se o isolamento de Salmonella enterica subsp. enterica a partir 

de swabs cloacais de dois espécimes de tartataruga-da-amazônia (Podocenemis expansa). Em 

relação a Campylobacter spp. nas amostras analisadas, não houve positividade.      

Mesmo que a prevalência de Salmonella sp. e Campylobacter spp. tenha sido baixa, 

estes microrganismos devem ser considerados como potenciais agentes infecciosos para os 

seres humanos, quando o consumo da carne proveniente dos répteis é realizado sem que hajam 

procedimentos operacionais condizentes com as normas técnicas em vigor. Os dados 

epidemiológicos obtidos tornam-se importantes para a manutenção de aspectos sanitários  nas 

carcaças da espécie. 
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ANEXO A 

 

    PORTARIA CFBio Nº 148/2012 

 

 “Regulamenta os procedimentos de captura, contenção, marcação e coleta de animais 

vertebrados previstos nos Artigos, 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução CFBio nº 301/2012”.  

 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Autarquia Federal, com personalidade 

jurídica de direito público, criado pela Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela 

Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho 

de 1983, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a Resolução CFBio nº 

301/2012 que dispõe sobre os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta 

de animais vertebrados in situ  e  ex situ, e dá outras providências; considerando o Parecer do 

GT-Fauna constituído pela Portaria CFBio nº 140/2012; e considerando o deliberado e 

aprovado na 266ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2012;  

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º A captura pode ser realizada de forma manual, com equipamentos ou por armadilhas, 

seguindo as particularidades das espécies ou comunidades alvo do estudo devendo ser 

posicionadas em locais e horários de acordo com a biologia da espécie ou comunidade, e sua 

revisão deve ser efetuada no menor tempo possível, considerando a temperatura e insolação 

local, buscando reduzir o estresse e sofrimento do animal, devendo-se observar os tempos para 

revisão das armadilhas de acordo com o anexo I.  

 

Art. 2º A contenção física e química deve ser indicada primariamente para as atividades de 

captura e marcação, assim como ferramenta no processo para coleta de espécime animal ou 

material biológico com base em literatura específica sobre a dosagem de anestésicos segundo a 

espécie do animal envolvido de acordo com o anexo II.  

Art. 3º O uso de marcação é permitido nos estudos, pesquisas e serviços nas áreas de inventário, 

resgate, soltura, manejo, criação, vigilância zoonótica e conservação da fauna silvestre nativa e 

exótica, desde que cause dor ou aflição apenas momentânea ou dano passageiro e considerados 

os princípios de biossegurança e de assepsia de acordo com o anexo III.  

 

Art. 4º A coleta de espécime animal ou de material biológico acompanhada de morte, quando 

for imprescindível ao alcance dos objetivos dos estudos, pesquisas, atividades de ensino e 

serviços em geral, deve ser realizada com minimização do sofrimento por meio de métodos que 

produzam inconsciência rápida e subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou 
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utilizando drogas anestésicas em doses suficientes para produzir a perda indolor da consciência, 

seguida de parada cárdio-respiratória de acordo com o anexo IV.  

COLETA DE FAUNA 

Grupo Métodos de coleta aceitos Métodos de uso restrito 

 

Peixes 

Pesca elétrica; resfriamento, inalação ou imersão na forma 

gasosa ou química: (Tricaino-metano-sulfonato, MS-222, 

TMS), Benzocaína (etil-p-aminobenzoal), 2-Fenoxietanol, 

Sulfato de Quinaldina, Dióxido de Carbono (CO2), Óleo de 

Cravo e injeção de Barbitúricos (Pentobarbital Sódico) e 

outros permitidos. 

 

Arpão, restrito para grupos onde não há 

outro método viável de coleta. 

Para o congelamento rápido é necessária 

anestesia profunda. 

Decapitação. 

 

 

Anfíbios 

Anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO2), 

Monóxido de Carbono (CO),  Halotano, Isofluorano. 

Anestésicos injetáveis: Lidocaina, Barbitúricos 
(Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Tricaino-metano-

sulfonato (MS-222); Imersão em MS-222, Hidrocloreto de 

Benzocaína, Benzocaína e outros permitidos. 

Secção de medula, exclusivamente para 

procedimentos de laboratório e 

condicionado a prévia anestesia antes do 
procedimento. 

Resfriamento. 

Para o congelamento rápido é necessária 

anestesia profunda. 

Imersão em álcool até 20%. 

 

 

Répteis 

 

 

Arma de fogo e pressão, estilingue, resfriamento. 

Anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO2), 

Monóxido de Carbono (CO), Halotano, Isofluorano. 

Anestésicos injetáveis: Lidocaina, Barbitúricos 

(Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Propofol e outros 

permitidos. 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 

de armas de fogo). 

Arma de pressão (utilizar o grão 

compatível com a espécie a ser coletada). 

Para o congelamento rápido é necessária 
anestesia profunda. 

 

Aves 

 

 

 

Aves 

 

 

Anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO2), 

Monóxido de Carbono (CO),  Halotano, Sevoflurano, 

Isofluorano;  Anestésicos injetáveis: Barbitúricos 

(Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Butorfanol e outros 

permitidos. 

 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 

de armas de fogo). 

Arma de pressão (utilizar o grão 

compatível com a espécie a ser coletada) 

Deslocamento cervical (utilizar prévia 

anestesia se o coletor não tiver prévia 

experiência). Não aceitável para 

espécimes com mais de 3 kg. 
Compressão torácica, restrito para aves 

de pequeno e médio porte (não aceitável 

para aves mergulhadoras e de grande 

porte) e quando técnicas alternativas não 

sejam viáveis, não podendo ser usado 

como técnica de anestesia. 

 

 

Mamíferos 

Chirópteros 

Arma de fogo e pressão. 

Anestésicos inaláveis: Halotano, Isoflorano, Óxido Nitroso, 

Dióxido de Carbono (CO²), Monóxido de Carbono  (CO); 

Anestésicos injetáveis: Barbitúricos (pentobarbital, 

Tiopentato de sódio), Propofol,  Ketamina e outros 

permitidos. 

Deslocamento cervical (apenas com 

prévia anestesia). 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 
de armas de fogo). 

Arma de pressão (utilizar o grão 

compatível com a espécie a ser coletada). 

 

 

Anestésicos inaláveis: Halotano, Isofluorano, Óxido 

Nitroso, Dióxido de Carbono (CO²), Monóxido de Carbono 

CO); Anestésicos injetáveis: Barbitúricos (pentobarbital, 

Deslocamento Cervical apenas para 

animais com peso inferior a 200g 

(roedores) 
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Mamíferos de 

pequeno porte 

 

Tiopentato de sódio), propofol, Ketamina e Benzodiasepinas 

e outros permitidos 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 

de armas de fogo). 

Arma de pressão (utilizar o grão 

compatível com a espécie a ser coletada). 

 

 

Primatas não 

humanos 

 

Arma de fogo e outros permitidos. 

Anestésicos inaláveis: Halotano, metofani, Isoflurano, 

Sevoflurano, N2, Ar, Dióxido de Carbono (C02), e 

Monóxido de Carbono (CO). 

Anestésicos injetáveis: Propofol Ketamina, Ketamina 
associada Zolazepam ou Xilasina, Tiletamina associada ao 

Zolazepam, Etomidato, Benzodiasepinas, Barbitúricos 

(Pentobarbital-Sódico). 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 

de armas de fogo). 
 

 

Outros 

mamíferos de 

médio e grande 

porte 

 

Anestésicos inaláveis: Halotano, metofani, Isoflurano, 

Sevoflurano, N2, Ar, Dióxido de Carbono (C02), Monóxido 

de Carbono (CO) e arma de fogo e outros permitidos. 

Anestésicos injetáveis: Propofol Ketamina, Ketamina 

associada Zolazepam ou Xilasina, Tiletamina associada ao 

Zolazepam, Etomidato, Benzodiasepinas, Barbitúricos 

(Pentobarbital-Sódico). 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 

de armas de fogo). 

 

 

Mamíferos 

aquáticos 

 

Anestésicos injetáveis: Aplicação de barbitúricos, 

hidrocloreto etorfina (narcótico) e outros permitidos. 

 

Arma de fogo (utilizar o calibre e o grão 

compatíveis com a espécie a ser coletada; 

observar as restrições da Lei no. 

5.197/1967 e aquelas pertinentes ao porte 
de armas de fogo). 
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ANEXO B 

 

  O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, Autarquia Federal, com personalidade jurídica 

de direito público, criado pela Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 

7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 

1983, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

  

                        considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de captura, 

contenção, marcação, soltura e coleta do espécime animal ou parte dele para obtenção de 

amostras de material biológico de animais silvestres nativos e exóticos in situ e ex situ, para 

estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviços, sejam em campo, laboratórios, criatórios, 

estações experimentais, biotérios e zoológicos para fins de transporte, experimentos, inventário, 

resgate, manejo, vigilância zoonótica, conservação, criação e produção de espécies 

classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata; 

  

                        RESOLVE: 

  

                        Art. 1º Instituir no âmbito do Sistema Conselho Federal de Biologia/Conselhos 

Regionais de Biologia (CFBio/CRBios) normas regulatórias que visam padronizar os 

procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta do espécime animal ou parte 

dele para obtenção de amostras de material biológico de animais silvestres nativos e exóticos 

in situ e ex situ, para estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviços, seja em campo, 

laboratório, criatórios, estações experimentais, biotérios e zoológicos, para fins de transporte, 

experimentos, inventário, resgate, manejo, vigilância zoonótica, conservação, criação e 

produção de espécies classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata. 

  

                        Art. 2º O Biólogo é o profissional técnico legalmente habilitado a realizar as 

atividades previstas no art. 1º. 

  

                        § 1º O exercício das atividades deve seguir os princípios da biossegurança geral 

e do bem estar animal, utilizando métodos indolores, e quando necessário com auxílio de 

anestésicos e analgésicos que conduzam rapidamente à inconsciência ou morte e requeiram o 

mínimo de contenção, a fim de reduzir o estresse e sofrimento do animal. 

  

                        § 2º O exercício das atividades deve seguir os protocolos e técnicas consagradas 

na literatura para as espécies de cada grupo de organismo enquanto novas condutas não forem 

desenvolvidas a partir de um consenso de especialistas conceituados, revisões literárias, entre 

outros. 
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                        Art. 3º Para os fins previstos nesta Resolução considera-se: 

  

                        I - Analgesia: sedação de dor sem que haja perda da consciência; 

                        II - Anestesia: condição de ter a sensibilidade, incluindo a dor, bloqueada ou 

temporariamente removida; 

                        III - Armadilha para captura de animais vivos (live trap): instrumento utilizado 

para a apreensão de espécimes da fauna, devendo ser adequado à espécie e ao porte do animal 

a ser capturado. Ex.: armadilhas de queda (pitfall), gaiolas (e.g., Sherman e Tomahawk), 

alçapão, funil, rede de neblina, curral, cerco, covo, armadilha adesiva e dip net; 

                        IV - Captura: ato de deter, conter ou impedir temporariamente, por meio químico 

ou mecânico, a movimentação de um animal, seguido de soltura (Instrução Normativa nº 

154/2007 do IBAMA); 

                        V - Coleção biológica científica: coleção de material biológico tratado, 

conservado e documentado de acordo com normas e padrões que garantam a segurança, 

acessibilidade, qualidade, longevidade, integridade e interoperabilidade dos seus dados, 

pertencente à instituição científica com objetivo de subsidiar pesquisa científica ou tecnológica 

e a conservação ex situ (Instrução Normativa nº 160/2007 do IBAMA); 

                        VI - Coleção biológica didática: coleção de material biológico pertencente a 

instituições científicas, a escolas do ensino fundamental e médio, unidades de conservação, 

sociedades, associações ou organizações da sociedade civil de interesse público, destinadas a 

exposição, demonstração, treinamento ou educação (Instrução Normativa nº 160/2007 do 

IBAMA); 

                        VII - Coleção de serviço: coleção de material biológico certificado, tratado e 

conservado de acordo com normas e padrões que garantam a autenticidade, pureza e 

viabilidade, bem como a segurança e o rastreamento do material e das informações associadas 

(Instrução Normativa nº 160/2007 do IBAMA); 

                        VIII - Coleta: obtenção de organismo animal, seja pela remoção do espécime de 

seu habitat natural, seja pela colheita de amostras biológicas (Instrução Normativa nº 154/2007 

do IBAMA); 

                        IX - Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA): comissão constituída por 

Biólogos, Médicos Veterinários, Docentes e Pesquisadores na área específica e representante 

das sociedades protetoras dos animais que tem, como objetivo geral, propor procedimentos 

éticos relativos à utilização de animais em instituições que realizam experimentações, devendo 

pautar-se pela Lei nº 11.794/2008 e Decreto nº 6.899/2009; 

                        X - Contenção ou imobilização: todo e qualquer procedimento físico ou químico 

utilizado para reduzir o estresse do animal e promover sua segurança e do pesquisador quando 

da captura, manuseio, coleta e transporte de espécimes da fauna, devendo se pautar pelos 

princípios da biossegurança e da ética animal; a contenção química consiste na aplicação de 

anestésicos ou analgésicos de modo a permitir o manuseio do animal, não buscando sua 

anestesia geral, mas sim um estado de imobilidade; 
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                        XI - Espécie: categoria taxonômica que define uma unidade da diversidade de 

organismos em um dado tempo. Compõe-se de indivíduos semelhantes em todos ou na maioria 

de seus caracteres estruturais e funcionais, que se reproduzem e constituem uma linhagem 

filogenética distinta; 

                        XII - Espécie nativa: refere-se a uma espécie ocorrente em sua área de 

distribuição natural; 

                        XIII - Espécie exótica: refere-se a uma espécie ocorrente fora de sua área de 

distribuição natural; 

                        XIV - Espécime: indivíduo ou exemplar de uma espécie; 

                        XV - Ex situ: fora de seu habitat, fora do seu lugar de origem; 

                        XVI - Experimentos: procedimentos efetuados em animais vivos, visando à 

elucidação de fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas e pré-

estabelecidas (Lei no 11.794/2008); 

                        XVII - Fauna silvestre: todos aqueles espécimes pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu 

ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais 

brasileiras (Lei nº 5.197/1967); 

                        XVIII - Filo Chordata: animais que possuem como características exclusivas, ao 

menos na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo 

nervoso dorsal único (Lei no 11.794/2008); 

                        XIX - In situ: no seu habitat, no seu lugar de origem; 

                        XX - Marcação: procedimento de individualização do espécime, utilizando 

métodos científicos adequados à espécie, desde que cause apenas dor ou aflição momentânea 

ou dano passageiro (Lei nº 11.794/2008); 

                        XXI - Material biológico: organismo ou parte deste (Instrução Normativa nº 

154/2007 do IBAMA); 

                        XXII - Morte com minimização de sofrimento: morte de um animal em 

condições que envolvam, de acordo com cada grupo taxonômico, um mínimo de sofrimento 

físico ou mental; equivalente a “morte por meios humanitários”, definidos pela Lei nº  

11.794/2008; 

                        XXIII - Sedação: técnica que permite a diminuição do nível de consciência e do 

estresse, causando um efeito calmante, com pouco ou nenhum efeito sobre as funções motoras 

ou mentais do animal; 

                        XXIV - Soltura: ato de restituir o espécime ao seu ambiente natural de 

distribuição geográfica e ambiental; e 

                        XXV - Subfilo Vertebrata: animais cordados que têm, como características 

exclusivas, um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral (Lei no 

11.794/2008). 
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                        Art. 4º A captura pode ser realizada de forma manual, com equipamentos ou por 

armadilhas, seguindo as particularidades das espécies ou comunidades alvo do estudo. 

  

                        § 1º As iscas vivas devem ser usadas com restrição, e quando for imprescindível 

o seu uso deve ser justificado no projeto apresentado aos comitês de ética das Instituições de 

pesquisa ou ensino, ao órgão licenciador, e aos CRBios para a obtenção da ART. 

  

                        § 2º As armadilhas devem ser posicionadas em locais e horários de acordo com 

a biologia da espécie ou comunidade, e sua revisão deve ser efetuada no menor tempo possível, 

considerando a temperatura e insolação locais, buscando reduzir o estresse e o sofrimento do 

animal. 

  

                        § 3º A captura de espécime animal para obtenção de material biológico deverá 

ser realizada minimizando o sofrimento, dor, aflição momentânea ou dano passageiro, 

considerando os princípios da biossegurança e de assepsia utilizando métodos que permitam a 

diminuição do nível de consciência e estresse, com dosagens adequadas de anestesia quando 

necessária, causando efeito calmante com pouco ou nenhum impacto sobre as funções motoras 

ou mentais do animal. 

  

                        Art. 5º A contenção física e química deve ser indicada primariamente para as 

atividades de captura e marcação, assim como ferramenta no processo para coleta de espécime 

animal ou material biológico, com base em literatura específica sobre a dosagem de anestésicos 

segundo a espécie do animal envolvido. 

  

                        Art. 6º O uso de marcação é permitido nos estudos, pesquisas e serviços nas 

áreas de inventário, resgate, soltura, manejo, criação, vigilância zoonótica e conservação da 

fauna silvestre nativa e exótica, desde que cause apenas dor ou aflição momentânea ou dano 

passageiro e considerados os princípios da biossegurança e de assepsia. 

  

                        § 1º Fica proibida toda e qualquer forma e marcação ou tatuagem a quente. 

  

                        § 2º Fica proibida a utilização de métodos de marcação que impliquem em 

alteração do comportamento natural da espécie ou no aumento de sua taxa de predação. 

  

                        § 3º Qualquer procedimento de marcação que envolva ou acarrete danos 

permanentes devem ser submetidos ao respectivo CEUA. 
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                        Art. 7º A soltura é o ato de restituir o espécime ao seu ambiente natural de 

distribuição geográfica e ambiental. 

  

                        § 1º A soltura de animal da fauna silvestre nativa na natureza poderá ser realizada 

quando o espécime tiver sido: 

a) capturado para realização de atividades didáticas ou pesquisas que envolvam marcação ou 

retirada de amostras biológicas; 

b) apreendido em ações de fiscalização; 

c) resgatado ou entregue espontaneamente às autoridades competentes. 

  

                        § 2º O espécime da fauna silvestre nativa somente poderá retornar 

imediatamente à natureza quando: 

                        a) for recém-capturado na natureza; 

                        b) houver comprovação do local de captura na natureza; 

                        c) a espécie ocorrer naturalmente no local de captura; 

                        d) não apresentar problemas morfológicos, fisiológicos ou comportamentais que 

impeçam sua sobrevivência ou retorno à vida livre; 

                        e) for recém-encaminhado a Centros de Triagem, e se enquadre nas 

determinações dos incisos I a IV deste artigo, desde que esteja isolado de outros animais. 

  

                        § 3º O espécime da fauna silvestre exótica não poderá, sob nenhuma hipótese, 

ser destinado para o retorno imediato à natureza ou soltura. 

  

                        § 4º O espécime da fauna silvestre híbrido não poderá ser destinado para retorno 

imediato à natureza ou soltura, salvo em programas específicos de conservação. 

  

                        § 5º As áreas de soltura devem ser escolhidas de maneira a minimizar possíveis 

efeitos negativos sobre populações naturais. Por consequência, devem ser evitadas Unidades de 

Conservação e suas zonas de amortecimento, bem como ilhas de habitat ou ilhas verdadeiras. 

  

                        § 6º Os animais ameaçados de extinção devem ser tratados de maneira especial, 

caso a caso, seguindo recomendações de comitês nacionais ou internacionais. 
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                        § 7º Todo e qualquer animal considerado apto para soltura deverá ser 

seguramente identificado e individualmente marcado, no mínimo, com anilhas, brincos ou 

tatuagens, para permitir monitoramento posterior, mesmo que fortuito ou esporádico. 

  

                        § 8º O procedimento de qualquer tipo de soltura deve ser autorizado por um 

Biólogo considerando a sua formação técnica com conteúdos e componentes curriculares, que 

deverá: 

                        a) identificar corretamente o animal no nível de espécie ou, quando houver, a 

subespécie; 

                        b) avaliar a origem e o histórico do animal; 

                        c) identificar se a área de soltura é de distribuição geográfica natural da 

espécie/subespécie (pelo menos historicamente) e preferencialmente não ser borda de 

ocorrência; 

                        d) considerar animais com estrutura social e territorialidade; 

                        e) avaliar domesticabilidade, condições fisiológicas e comportamentais (hábito, 

ritmo circadiano, idade, voo, vocalização, ato de fuga, alimentação, entre outros); 

                        f) avaliar a época do ano mais apropriada para soltura das espécies, considerando 

disponibilidade de alimento (floração, frutificação e abundância de presas), horário do dia, 

migração da espécie, entre outros; 

                        g) avaliar tamanho, qualidade do habitat de soltura, e se possível, capacidade de 

suporte do local; 

                        h) avaliar, se necessário, a densidade da população na localidade de soltura; 

                        i) avaliar pressões sobre a espécie no local (predação, caça e outras ações 

antrópicas e não antrópicas); 

                        j) avaliar, se possível, a genética e condições parasitárias dos animais a serem 

soltos e da população da localidade. 

  

                        § 9º Para a execução das atividades previstas neste artigo será exigida a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 

  

                        § 10. Caso o responsável técnico seja Biólogo e funcionário público, a 

ART deverá ser a de cargo e função. 

  

                        Art. 8º A coleta de espécime animal, quando for imprescindível ao alcance dos 

objetivos dos estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviço em geral deve ser realizada com 

minimização do sofrimento, por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e 
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subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando anestésicos em doses 

suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada cardiorrespiratória. 

  

                        § 1º O disposto no caput do artigo deverá ser observado para os casos de 

obtenção de material biológico, acompanhado de morte; 

  

                        § 2º Para a morte com minimização de sofrimento são inaceitáveis os seguintes 

métodos: 

                        a) embolia gasosa; 

                        b) traumatismo craniano; 

                        c) incineração in vivo; 

                        d) hidrato de cloral (para pequenos animais); 

                        e) cloreto de potássio sem anestesia profunda; 

                        f) clorofórmio; 

                        g) gás cianídrico e cianuretos; 

                        h) descompressão; 

                        i) afogamento; 

                        j) exsanguinação (sem sedação prévia); 

                        k) imersão em formalina e álcool, produtos de limpeza, solventes e laxativos; 

                        l) bloqueadores neuromusculares (uso isolado de nicotina, sulfato de magnésio, 

cloreto de potássio e todos os curarizantes); 

                        m) estricnina; 

                        n) decapitação (exceto roedores de laboratório e peixes com utilização restrita e 

justificada); 

                        o) congelamento rápido sem anestesia profunda; 

                        p) hipotermia e resfriamento excetuando-se peixes, anfíbios e répteis. 

  

                        § 3º O uso dos métodos indicados no § 2º deste artigo será considerado infração 

ética grave de acordo com o Código de Ética do Profissional Biólogo. 
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                        § 4º Todo exemplar coletado que esteja com aspecto perfeito, deverá ser 

incorporado em coleções zoológicas na forma taxidermada ou em via úmida, devendo tal fato 

estar explícito no contexto do projeto de pesquisa ou serviços. 

  

                        § 5º Na impossibilidade de incorporar o corpo do animal a coleções zoológicas 

este deve ser incinerado em instalação especializada ou enterrado adequadamente. 

  

                        § 6º A coleta de material biológico que não resulte na morte do exemplar deverá 

ser realizada minimizando o sofrimento, dor, aflição momentânea ou dano passageiro, 

considerando os princípios da biossegurança e de assepsia utilizando métodos que permitam a 

diminuição do nível de consciência e estresse, com dosagens adequadas de anestesia, quando 

necessária, causando efeito calmante com pouco ou nenhum impacto sobre as funções motoras 

ou mentais do animal. 

  

  

                          Art. 14. Os procedimentos de captura, contenção, marcação e coleta de animais 

vertebrados previstos nos arts, 4º, 5º, 6º e 8º serão estabelecidos pelo CFBio, em norma 

específica, que a revisará sempre que inovações tecnológicas e metodológicas possibilitarem 

eliminar ou reduzir o sofrimento dos animais da fauna silvestre nativa e exótica. 

  

                         Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Wlademir João Tadei 

Presidente do Conselho 

 

(Publicada no DOU, Seção 1, de 28/12/2012) 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

Ficha de controle 
 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE Salmonella sp. E Campylobacter spp. EM 

AMOSTRAS DE CARNE E SWAB CLOACAL, DE TARTARUGAS DA AMAZÔNIA 

(Podocnemis expansa) 

 
Identificação do Animal 

 
Número: 

Biometria: 

Sexo: 
Peso: 

 
Adaptado de Luz et al.75 

 

Amostras Biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água Hiperclorada (5ppm) 

Amostra Sanguínea 

 

 

 

Amostras Salmonella sp. 

Amostras Campylobacter spp. 
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ANEXO F 
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