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RESUMO 

Quelônios são répteis mais conhecidos como tartarugas, cágados ou jabutis, que possuem 

como característica marcante a presença do casco ou carapaça. Esses animais são utilizados 

por muitas comunidades ribeirinhas como fonte alimentar e para obtenção de renda; sua 

captura é realizada de forma indiscriminada, provocando o declínio das populações e 

ocasionando riscos à conservação das espécies. Uma das espécies mais utilizadas na 

Amazônia é Podocnemis unifilis, o tracajá, a segunda maior espécie de tartaruga da região, 

sendo menor somente que Podocnemis expansa, a tartaruga da Amazônia. O tracajá passou a 

ser foco de consumo e comercialização quando as populações de tartarugas da Amazônia 

tiveram um intenso declínio e a fiscalização se intensificou sobre a espécie. Com a 

intensificação no uso do tracajá, novos estudos vêm sendo realizados com a espécie em toda 

sua área de distribuição. Esta pesquisa foi proposta com o objetivo de verificar, através da 

captura do tracajá, o seu estado de conservação e seu uso como alimento e renda pela 

população de Pracuúba, estado do Amapá. A captura dos animais foi realizada em duas áreas 

do município, selecionadas por gradientes de pressão antrópica, e os dados etnoecológicos 

coletados a partir da aplicação de questionários semi-estruturados à comunidade local. Neste 

município, é comum o consumo de diversas espécies de quelônios, sendo o tracajá a espécie 

mais abundante na região e com maior facilidade de captura, já que as fêmeas reproduzem nas 

margens do lago que circundam a sede do município. A partir da captura, observou-se que a 

população de P. unifilis apresentou um declínio na área de alta pressão antrópica, quando 

comparada à área de baixa pressão antrópica. Foi observado ainda, que esta população 

apresenta desvio sexual para fêmeas e que 73,5% dos indivíduos são filhotes ou juvenis, com 

tamanho variando entre 9.0 e 16.9 cm de comprimento da carapaça. As diferenças de pressão 

antrópica entre as áreas de estudo, também foram demonstradas pelas anomalias, marcas e 

presença de parasitas em indivíduos capturados na área de baixa pressão antrópica. Concluiu-

se que o consumo e a captura do tracajá para a região é contínua e praticada a diversas 

gerações. Este consumo é intensificado na temporada reprodutiva pela facilidade de captura e 

maior tamanho das fêmeas, e que, a falta de fiscalização e de conscientização ambiental são 

fatores que intensificam a utilização da espécie como item alimentar e fonte de renda para a 

comunidade. Para que haja um manejo adequado da espécie na região, a coleta de dados 

etnoecológicos deve ser contínua; e os trabalhos que possam aliar a conservação do tracajá 

com os conhecimentos tradicionais da comunidade local devem ser fortalecidos, assim como, 

o monitoramento populacional da espécie, para que os níveis de conservação possam ser 

ideais buscando o uso sustentável pela população do município. 

 

 

Palavras-chave: Tracajá; População; Amazônia; Pressão antrópica; Conservação 
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ABSTRACT 

Chelonia are reptiles more commonly known as turtles and tortoises, which have as their main 

feature the presence of  carapace. These animals are used by many coastal communities for 

obtaining food and income, their capture is performed indiscriminately, causing the decline of 

populations and risks to species conservation. One of the most used species in the Amazon is 

Podocnemis unifilis, the yellow-spotted river turtle, the second largest species of turtle in the 

region, being lower only that Podocnemis expansa, the Amazon turtle. The yellow-spotted 

river turtle has become the focus of consumption and marketing when the Amazon turtle had 

a severe decline and intensified supervision on the species. With the intensification in the use 

of yellow-spotted river turtle, new studies are being proposed to the species throughout is 

distribution area. The research was proposed in order to check the status of the yellow-spotted 

river turtle population and their use as food and source income for the population of the 

municipality of Pracuúba, state of Amapá. The population data of the species were collected 

in two areas of county, selected by anthropic pressure gradients, and ethno-ecological data 

collected from the application of semi-structured questionnaires to the local community. In 

this city, is the common consumption of several species of turtles, the yellow-spotted river 

turtle is the most abundant species in the region and your capture is easier, since the females 

reproduce in the lake surrounding the municipality. From the collection of population data, it 

was observed that the population of P. unifilis showed a decline in area of high anthropogenic 

pressure, when compared to the area of low human pressure. Was also observed that this 

population has sexually deviant for females and 73.5% of individuals were hatchlings or 

juveniles, with sizes ranging between 9.0 and 16.9 cm in carapace length. The differences in 

human pressure between the study areas was also demonstrated by the anomalies, brands and 

presence of parasites in turtles captured in area of low  human pressure. It was concluded that 

the consumption and capture of yellow-spotted river turtle for the regions, is continuous and 

practiced for several generations. Consumption is intensified during the breeding season due 

to the easier capture and the larger size of females. The lack of monitoring and environmental 

awareness are factors that increase the use of this species as a food item and source  income 

for the community. To have a proper management of the species in the region, the ethno-

ecological data collection should be ongoing, and the work that can combine the conservation 

of the yellow-spotted river turtle with the traditional knowledge of the local community 

should be enhanced, as well as monitoring species population, for levels of conservation may 

be looking for the ideal sustainable use by local population. 

 

Keywords: Yellow-spotted river turtle; Population; Amazon; Human pressure; Conservation   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 QUELÔNIOS 

 

 

Os quelônios são os mais antigos répteis existentes. Surgiram há 200 milhões de anos, 

sendo de linhagem mais antiga que os dinossauros fósseis. São encontrados em diversos 

ambientes tais como: lagos, rios, açudes, mares, pântanos, desertos e florestas. Existem 

espécies adaptadas a viver exclusivamente em terra, enquanto outras passam todo ciclo de 

vida nas águas de rios e mares (IBAMA, 1989). Esses répteis, pertencentes à ordem Chelonia, 

alcançaram um modo de vida bem adaptado no Triássico e desde então sofreram poucas 

modificações morfológicas. Este sucesso ocorreu devido ao desenvolvimento do casco ou 

carapaça, que oferece proteção contra muitos predadores, tornando-se a característica mais 

distinta das tartarugas (Pough et al. 2003). 

A carapaça, porção superior do casco, é formada por placas ósseas cobertas de placas 

córneas. A parte que cobre o dorso é a carapaça propriamente dita e a parte que cobre o ventre 

é denominada plastrão. As duas são unidas por uma estrutura denominada hipoplastrão 

(IBAMA, 1989). Uma vez desenvolvidas como estrutura essencial de proteção, a carapaça e o 

plastrão passaram a exercer diversas outras funções; entre elas a termoregulação e a 

camuflagem, evidenciada principalmente em quelônios terrestres e semi-aquáticos, além de 

funções bioquímicas como o armazenamento de gordura para manter o animal nutrido durante 

os períodos de seca e escassez de alimento, e armazenamento do ácido lático, para suprir os 

longos períodos de anoxia em hibernação que ocorre em algumas espécies (Wyneken, 1956). 

Os Chelonia existentes estão classificados em duas subordens: Cryptodira e 

Pleurodira. Os Cryptodira retraem a cabeça para dentro do casco curvando o pescoço em 

forma de S, é onde se encontram todas as espécies marinhas e a maioria das dulcícolas; tais 

espécies estão distribuídas em 10 famílias; os Pleurodira retraem a cabeça horizontalmente ao 

casco compreendendo espécies existentes no Hemisfério Sul, distribuídas em três famílias 

(Pough et al. 2003). Como exemplo de Pleurodiras, temos a família Podocnemididae, a qual 

pertence Podocnemis unifilis, objeto desta pesquisa por ser altamente consumida em diversas 

regiões da Amazônia, tendo suas populações diretamente afetadas pelo uso indiscriminado. 
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Nos últimos dois séculos as atividades de caça, pesca, coleta de ovos e fêmeas nas 

praias de nidificação, e a modificação e perda de habitats levaram a intensa redução de 

quelônios em todo o mundo (Chacon et al. 2000). Sendo utilizadas como fonte de proteínas e 

algumas vezes fonte econômica, o uso por comunidades costeiras e os indígenas, combinados, 

levou a um intenso declínio de diversas populações de tartarugas marinhas e dulcícolas. 

Chacon (1999) mostra que muitas comunidades costeiras agregaram-se pelo uso cultural, 

alimentar e econômico de diferentes espécies de tartarugas. Esses animais eram caçados para 

alimentar as frotas marítimas de pescadores e o mercado europeu, de consumo de tartarugas 

marinhas principalmente, tendo a América Central como foco de caça e pesca destes animais.  

O impacto sobre as populações de quelônios na Amazônia se iniciou a partir da 

chegada dos europeus à região, quando a caça e pesca desses animais passa a ser evidenciada 

como fonte culinária e de produção de óleo para iluminação, a partir dos ovos. (Redford e 

Robinson, 1991). Smith (1979) explicou o uso como recurso e o aproveitamento de todas as 

partes do animal: a carne era utilizada para consumo e comércio; a carapaça era utilizada 

como bacia e a queima desta, transformada em cinzas, era adicionada à cerâmica para 

confecção de vasos; a pele do pescoço era utilizada como ‘algibeira para tabaco’ ou na 

confecção de tambores; a gordura era misturada à resina para calefação de barcos ou vendida 

para produção de fármacos; os ovos eram utilizados como fonte de proteína e na forma de 

óleo ou azeite para iluminação e culinária respectivamente.  

Assim, na Amazônia, os quelônios têm sido caçados, pescados e seus ovos colhidos e 

utilizados como recurso alimentar há muitas gerações; sua carne é considerada fonte de 

proteína e iguaria da culinária local (Ferrarini, 1980), o óleo, extraído a partir dos ovos, foi 

um produto importante para cozinha e iluminação nos séculos 19 e 20, e os animais ainda são 

base de subsistência das comunidades ribeirinhas amazônicas (Redford e Robinson, 1991). A 

sobre-exploração destes animais ao longo dos primeiros séculos de ocupação das regiões 

Norte e Centro-Oeste do Brasil provocou o declínio das populações agravado pela lenta 

reposição do número de indivíduos (IBAMA, 1989). Moll e Moll (2004) relatam que ainda há 

o uso de quelônios de água doce como item alimentar em diversas localidades do mundo. Por 

todos esses usos, as populações tiveram uma grande redução nos últimos séculos, pois as 

capturas e as coletas de ovos para fins comerciais ocorreram em toda a área de distribuição 

das espécies (Gilmore, 1986; Ferrarini, 1980).  

A partir da Lei de Proteção à Fauna, Lei nº 5.197 de 1967, que proíbe a 

comercialização e uso de animais silvestres, o uso de quelônios passou a ser clandestino, com 

venda ilegal para obtenção de renda de comunidades ribeirinhas. Pela Lei de Crimes 
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Ambientais (Lei nº 9605/98), regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.179 de 21 de setembro 

de 1999, a morte de animais silvestres para saciar a fome deixa de ser crime. Porém continua 

mantida a proibição sobre o comércio de animais silvestres mesmo estes sendo advindos da 

captura extrativista. Sendo assim, a captura e comércio desses animais permanecem 

clandestinos, mesmo sendo para garantir a subsistência familiar ou muitas vezes de 

comunidades tradicionais em geral, posto que, essas atividades podem acarretar multas de alto 

valor. 

Em contrapartida à Lei de Crimes Ambientais, o Decreto Federal nº 6040 de 7 de 

fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, tem como um de seus objetivos:  

‘garantir aos povos e comunidades tradicionais e seus 

territórios, o acesso aos recursos naturais que 

geralmente utilizam para sua reprodução física, 

cultural e econômica’.  

Este mesmo decreto caracteriza povos e comunidades tradicionais como:  

‘grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados 

e transmitidos pela tradição’.  

E ainda propõe em um de seus princípios:  

‘a segurança alimentar e nutricional como direito (...) 

tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis’.  

 

Sendo assim, as Leis e o Decreto se contradizem quanto aos usos dos recursos 

naturais, mantendo ainda a ilegalidade das atividades dos povos na utilização de animais 

silvestres, como recurso econômico e/ou alimentar, para subsistência. Essa ilegalidade torna 

mais difícil o acesso às informações etnoecológicas junto às comunidades tradicionais, pois 
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com o temor das apreensões ou multas, seus componentes deixam de repassar dados 

importantes para o desenvolvimento de pesquisas e conhecimento cultural da comunidade.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) (1995) a captura de animais silvestres para consumo local e comercialização devem 

seguir várias diretrizes políticas. Entre elas: garantir a conservação da diversidade biológica a 

longo prazo; integrar planos regionais de desenvolvimento sustentável; fomentar o bem estar 

das populações rurais satisfazendo as necessidades locais; manter a participação local em 

todas as fases de manejo das populações silvestres; estimular o manejo experimental e 

desenvolver ideias de opções econômicas para o uso sustentável. Diante de tais necessidades 

os impactos na estrutura das populações de animais silvestres devem ser monitorados e 

controlados para que não haja pressão indevida sobre os estoques, além da pressão imposta 

pela captura e comércio ilegais. 

Objetivando consumo sustentável em bases ideais e a satisfação das comunidades 

ribeirinhas aliando à perspectiva de manejo e conservação dos quelônios na Amazônia foi 

criado o Centro Nacional dos Quelônios da Amazônia (CENAQUA) por meio da Portaria N.º 

870, de 11 de junho de 1990. As ações coordenadas de proteção, fiscalização, manejo e 

criação de quelônios em cativeiro foram evidenciadas, visando diminuir principalmente a 

pressão sobre os estoques naturais de Podocnemis expansa e Podocnemis unifilis. Em 2001, 

com o intuito de intensificar novos trabalhos com répteis e anfíbios no Brasil, extingue-se o 

CENAQUA, e cria-se o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios – 

Répteis e Anfíbios Nacionais (RAN) por meio da Portaria N.º 58, de 24 de abril de 2001. Este 

novo órgão, englobou o CENAQUA à sua gestão, e passou a desenvolver trabalhos de 

pesquisa e conservação de todos os répteis e anfíbios brasileiros ameaçados de extinção ou 

utilizados economicamente. 

Como resultado da atuação do CENAQUA, intensificou-se a criação de quelônios em 

cativeiro, principalmente na Amazônia, porém, sem o manejo adequado, principalmente nos 

primeiros anos de implantação das criações. Mas, apesar dos criadouros diminuírem a pressão 

sobre os estoques naturais, pouco se conhecia sobre o manejo das populações em cativeiro, 

isto ocasionado pela inconsistência dos dados das populações em ambiente natural 

(CENAQUA, 2000). Então, como afirmar que criadouros diminuem a pressão sobre os 

estoques em ambientes naturais, se não há dados consistentes sobre as populações em seus 

habitats e um histórico sobre os usos desses recursos por comunidades tradicionais em toda a 

Amazônia? 
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Uma das respostas para a questão acima pode estar em estudos populacionais. Estudos 

de estrutura e tamanho de populações de quelônios são essenciais para avaliar o status de 

conservação das espécies; bem como, para avaliar a resposta dessas populações aos impactos 

impostos pelas atividades antrópicas e consequente mudança no seu habitat. Também, os 

estudos populacionais podem indicar estratégias para evitar a sobre-exploração (Smith et al. 

2006). A identificação do padrão espaço-temporal de movimentação dos indivíduos de uma 

população é pré-requisito para a compreensão das razões ecológicas e evolutivas para a 

dispersão, migração e movimento, entre habitats, de indivíduos de uma espécie (Gibbons, 

1990). Este padrão, por sua vez, pode ajudar a elucidar os pontos do questionamento colocado 

no parágrafo anterior. 

O município de Pracuúba abrange áreas de distribuição de diversas espécies de 

quelônios, que ocorrem nos lagos que circundam o município. Na região o uso desses animais 

segue desde o consumo familiar até a comercialização de carne e ovos dentro e fora da área 

do município, como fonte de renda para a comunidade. A pressão sobre os estoques, 

principalmente do tracajá, espécie mais abundante e mais utilizada, gerou a proposta de 

manejo e conservação desta espécie a partir de dados ecológicos coletados e dados 

etnoecológicos coletados com a comunidade da região.  

Assim, objetivando uma observação dos padrões de captura e consumo pelas 

populações humanas de uma espécie de quelônio amazônico, o tracajá (P. unifilis), em área do 

município de Pracuúba, onde a pressão sobre a população é evidente principalmente nos 

períodos de reprodução da espécie, propôs-se este trabalho. Como perspectivas, os trabalhos 

etnoecológicos junto à população da sede do município, levando-se em consideração o uso 

tradicional do tracajá por esta população, devem proporcionar resultados relevantes para um 

programa de manejo e conservação da espécie na região. 
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1.2 O GÊNERO Podocnemis 

 

 

Podocnemis é um gênero pertencente à família Podocnemididae de cágados, ou 

tartarugas de água doce, comum em rios da América do Sul. Peculiaridades identificam a 

família, como a coloração acinzentada, forma ovalada e achatada da carapaça e 13 escudos no 

plastrão, geralmente de cor amarela ou marrom com manchas escuras (Pritchard e Trebbau, 

1984). O gênero incorpora seis espécies em diferentes áreas de distribuição: 

 Podocnemis vogli (Müller, 1935) é uma espécie de pequeno porte, distribuída 

entre Colômbia e Venezuela (Merchán et al. 1998); 

 Podocnemis lewyana (Dumeril, 1852) é espécie endêmica das bacias de 

drenagem dos rios Magdalena e Sinú, na Colômbia, tendo sua pesquisa e 

conservação como responsabilidade deste país (Ernst e Barbour, 1989); 

 Podocnemis erythrocephala (Spix, 1824) é a menor espécie do gênero, 

conhecida comumente como “irapuca”, distribuindo-se desde a Colômbia, 

Venezuela e região norte do Brasil (Iverson, 1992); 

 Podocnemis sextuberculata (Cornalia, 1849) é conhecida como iaçá ou pitiú, 

distribui-se pela bacia do Rio Amazonas, no Brasil, Peru e Colômbia (Ernst e 

Barbour, 1989). Os indivíduos jovens apresentam seis saliências no plastrão, o 

que confere o nome à espécie (IBAMA, 1989); 

 Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) ou tartaruga da Amazônia. É o maior 

representante do gênero e as fêmeas podem alcançar mais de 80 cm de 

comprimento, distribui-se em toda bacia Amazônica (Pritchard e Trebbau, 

1984); 

 Podocnemis unifilis (Troschel, 1848) ou tracajá. É espécie de ampla 

distribuição em planícies tropicais do norte da América do Sul: Venezuela, 

Colômbia, leste do Equador, Peru, Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, 

Suriname e bacia amazônica brasileira (Vogt, 2008). 

 

Das seis espécies do gênero Podocnemis, quatro ocorrem na Amazônia brasileira. 

Destas, P. unifilis, P. sextuberculata e P. erythrocephala são consideradas em situação 

vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), e P. expansa 

considerada em alto risco (IUCN, 2011). Apesar do histórico na Amazônia de coleta de ovos e 
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animais adultos de P. unifilis como fonte alimentar (Ferrarini, 1980), a ampla distribuição e 

abundância da espécie em diferentes bacias, dificulta a estimativa da situação real do seu 

estado de conservação. 

Dentre as espécies do gênero, P. unifilis (Figura 1) é a segunda espécie em proporções 

de tamanho, sendo menor somente que a tartaruga gigante da Amazônia (P. expansa). O 

dimorfismo sexual é evidente em animais adultos, sendo os machos de menor tamanho e 

cauda maior e as fêmeas de maior tamanho e com cauda menor (Salera-Junior e Malvasio, 

2005). A espécie possui carapaça achatada dorsoventralmente, de coloração marrom ou verde 

oliva, que não ultrapassa 70 cm de comprimento (IBAMA, 1989). 

 

 

Figura 1: Exemplar de Podocnemis unifilis capturado no município de Pracuúba. 

 

A distribuição de P. unifilis na Bacia Amazônica é ampla (Figura 2), ocorrendo em 

uma variedade de habitats, tais como: áreas de florestas inundadas e lagoas marginais, 

pântanos, rios, igarapés, lagos e próximas às praias arenosas de nidificação (Fachin-Teran et 

al. 1995). Vogt (2008) relata a distribuição preferencial de machos em grandes corpos d’água, 

enquanto indivíduos jovens da espécie concentram-se em pequenas lagoas. 
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Figura 2: Área de distribuição de P. unifilis na América do Sul. Fonte: Pritchard e Trebbau (1984). 

 

Sua dieta é variável, mas geralmente inclui mais de 90% de material vegetal como 

folhas e frutos (Fachin-Teran et al. 1995). Portal et al. (2002) encontraram resultados 

semelhantes para dieta de P. unifilis no complexo lagunar do município de Pracuúba, Estado 

do Amapá, tendo mais de 90% de material vegetal na dieta, composta de folhas, flores, caule, 

frutos e raízes.  

A identificação da espécie se dá através de características peculiares na cabeça, tais 

como: pigmentação em machos e filhotes (Figura 3 – A e B), orientação das escamas parietais 

e interparietais na cabeça (Figura 3 – C), além de possuírem uma ou duas barbichas abaixo da 

boca. A orientação da carapaça (Figura 4 – A e B) e 13 placas delimitadas no plastrão (Figura 

3 – C) também são características que identificam a espécie (Environment Canada e 

PROFEPA, 1999). 

 

 

BRASIL 
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Figura 3: Identificação da espécie P. unifilis através de marcas na cabeça (manchas amarelas nas laterais, nas narinas e atrás 

dos olhos em machos (A e B); Escama interparietal alongada (IP) separando parcialmente as escamas parietais (P) (C) 

(Environment Canada e PROFEPA, 1999). 

 

 

 

Figura 4: Identificação de carapaça e plastrão de P. unifilis (Carapaça alongada na região das patas traseiras (A); Carapaça 

com ausência de placa nucal (B); Plastrão com 13 escudos (C) (Environment Canada e PROFEPA, 1999). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Caracterizar padrões de captura de P. unifilis e as implicações da pressão antrópica 

para a espécie, na região dos lagos do município de Pracuúba. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar se a captura de P. unifilis pode ser associada com a intensidade de pressão 

antrópica;  

 Verificar se há diferença dos dados biométricos entre os indivíduos coletados em áreas 

de alta e baixa pressão antrópica na região dos lagos do município de Pracuúba. 

 Caracterizar a estrutura em peso de P.unifilis ao longo de um gradiente antrópico na 

região dos lagos do município de Pracuúba. 

 Verificar diferenças físicas, como anomalias e ectoparasistas, entre indivíduos 

coletados nas áreas de alta e baixa pressão antrópica. 

 Verificar se há diferença na razão sexual entre os indivíduos coletados nas áreas de 

alta e baixa pressão antrópica. 

 Caracterizar o uso e consumo da espécie pela comunidade da sede do município de 

Pracuúba. 

 Propor medidas de manejo da espécie na região, inserindo a comunidade local na 

conservação da espécie. 
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3 HIPÓTESES 

 

 

 As capturas de P. unifilis diferem em função da antropização das áreas. 

 Há diferenças significativas nas capturas entre a ‘Área de alta pressão antrópica’ e a 

‘Área de baixa pressão antrópica’. 

 Indivíduos coletados na Área 1 – Área de alta pressão antrópica, apresentam maior 

proporção de anomalias e parasitas. 

 Há distinção entre machos e fêmeas para a preferência de consumo e comércio do 

tracajá no município de Pracuúba. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município de Pracuúba foi criado pela Lei nº 004 de 10 de maio de 1992, quando foi 

desmembrado do município de Amapá, possuindo uma área total de 4.957 km². Sua sede dista 

aproximadamente 300 km da capital Macapá, sendo o menor município do estado do Amapá 

com uma população de 3.783 habitantes (IBGE, 2010). Na área do município estão inseridas  

sete localidades além da sede: Flechal, Cujubim, Pernambuco, Breu, Porto Franco, Tucunaré, 

e São Miguel. A totalidade do município é banhada pelos rios Flechal, Breu, Itaubal, Falsino, 

Macari e Mutum, e pelo igarapés Cujubim, Henrique e Maringá (Câmara Municipal de 

Macapá, 2003).  

Sua economia concentra-se principalmente na pesca de algumas espécies como 

tucunaré (Cichla spp.), aracu (Leporinus spp.), pacu (Myleus spp.), traíra (Hoplias spp.), 

apaiari (Astronotus ocellatus), pirarucu (Arapaima gigas) entre outras; e também na pecuária 

extensiva, com a criação extensiva de bovinos e bubalinos, nas ilhas do interior do complexo 

lagunar (Figura 5). O município possui áreas representativas de três tipos de ecossistemas: 

áreas inundáveis, ambientes de savana e florestas de terra firme, regidas pelo regime de 

chuvas, sendo estes ecossistemas circundados por grandes lagos temporários e perenes 

(Rabelo, 2006) (Figuras 6 e 7). O período de cheias compreende os meses característicos de 

grandes chuvas, de fevereiro a julho, e o período de estiagem compreende os meses onde as 

chuvas são escassas, de agosto a janeiro. 

 

Figura 5: Atividade de bubalinocultura sendo exercida em ilhas na região dos lagos do município de Pracuúba. 
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Figura 6: Área inundável próxima à sede do município de Pracuúba: lago em período de cheias, em junho de 2011. 

 

 

Figura 7: Área inundável próxima à sede do município de Pracuúba: lago em período de estiagem, em novembro de 2011. 

 

Os municípios de Ferreira Gomes e Tartarugalzinho são o limite Sul e o município de 

Calçoene o seu limite oeste. Pracuúba possui uma área de conservação federal inserida no seu 
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limite oeste, a Floresta Nacional do Amapá (FLONA – Amapá), onde parte do território do 

município está inserido; e outra em seu limite leste, a Reserva Biológica do Lago Piratuba. 

Também, parte da Floresta Estadual de Produção (FLOTA – Amapá), uma unidade de 

conservação estadual, está inserida na área territorial do município (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Área do Município de Pracuúba, inserido nas áreas de Unidades de Conservação: FLONA/Amapá 

e FLOTA/Amapá. 

 

 Os pontos amostrais, próximos à sede do município, selecionados para captura de P. 

unifilis levaram em consideração a indicação dos moradores da sede do município sobre as 

áreas de ocorrência e de alimentação do tracajá. Os pontos selecionados eram circundados de 

aningais e recobertos de macrófitas, próximos de terra firme ou ambiente lamoso, que, 

segundo as indicações, são áreas de alimentação e refúgio da espécie contra predadores. 

Os lagos da região são interligados por canais estreitos e áreas inundáveis, formando 

lagos temporários maiores e menores. Para seleção das áreas utilizadas para coleta de dados, 
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previamente selecionadas, levou-se em consideração o seu grau de antropização. A área 

caracterizada como de alta pressão antrópica (Figura 9) localizava-se à frente da sede do 

município, onde é praticada atividade pesqueira durante todo o ano. O lago utilizado como 

referência para área de baixa pressão antrópica, dista aproximadamente 45 minutos da sede do 

município, sendo área particular onde não é verificada atividade de caça ou pesca (Figura 10). 

 

 

Figura 9: Pontos selecionados para captura de P. unifilis na área de alta pressão antrópica. (A) Proximidade de aningais; 

(B) cobertura de macrófitas. 

 

 

Figura 10: Pontos selecionados para captura de P. unifilis na área de baixa pressão antrópica. Proximidade de terra firme e 

ambiente lamoso (A); grande lago onde redes ficam interligadas (B). 
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CAPÍTULO 1 

 

CAPTURAS DE Podocnemis unifilis NA REGIÃO DOS LAGOS DO 

MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, AMAZÔNIA, BRASIL 
 

 

“... Existe um dom natural que 

todos temos: nossas escolhas vão 

dizer pra onde iremos! Mas se for 

pra falar de algo bom...” 

 

Charlie Brown Jr. 
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CAPÍTULO 1  
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RESUMO 

 

As populações de quelônios em todo o mundo são alvo de pressões oriundas de atividades 

antrópicas como caça, pesca e destruição de seus habitats. Apesar da existência de uma 

legislação que protege as espécies da exploração indiscriminada, a fiscalização não é 

suficiente para conter todas as atividades que colocam em risco potencial a sobrevivência de 

diversas espécies. Estudos de estrutura de população têm como objetivo a avaliação do status 

de conservação das espécies, e proposição de medidas eficientes de manejo, em concordância 

com a realidade local. No município de Pracuúba, o consumo e comércio de quelônios são 

praticados há gerações, de forma que esses animais são explorados indiscriminadamente sem 

esforços para conservação. Entre as espécies de maior consumo, encontra-se o tracajá, 

Podocnemis unifilis, utilizada durante todo o ano como recurso alimentar e econômico da 

comunidade local. O objetivo deste trabalho foi verificar os padrões de captura da espécie em 

duas áreas que apresentam diferentes gradientes de pressão antrópica, a partir de dados como 

tamanho e peso dos indivíduos. Como resultado, obteve-se que P. unifilis apresentou um 

comportamento de captura diferenciado na área de alta pressão antrópica quando comparada a 

área de baixa pressão antrópica. Encontrou-se ainda, que esta população apresenta desvio 

sexual para fêmeas e que, 73,5% dos indivíduos são filhotes ou juvenis, com tamanho 

variando entre 9,0 e 16,9 cm de comprimento da carapaça. As diferenças de pressão antrópica, 

entre as áreas de estudo, também foram demonstradas pela presença de anomalias, marcas e 

parasitas nos indivíduos capturados na área de baixa pressão antrópica. Concluiu-se que os 

esforços de conservação da espécie devem levar em consideração o uso desses animais pela 

comunidade e a conscientização ambiental no município de Pracuúba, para que a população 

de P. unifilis permaneça conservada e possa ser utilizada de maneira sustentável pela 

comunidade da região.   

 

Palavras-chave: Quelônios; Tracajá; População; Pressão antrópica; Conservação. 
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ABSTRACT 

 

The populations of turtles worldwide are subject to pressures arising from human activities 

such as hunting, fishing and habitat destruction. Despite the existence of a law that protects 

the species from indiscriminate exploitation, surveillance is not enough to contain all 

activities that pose a potential risk the survival of several species. Studies of population 

structure are aimed at assessing the conservation status of species, and proposal of effective 

management measures, in accordance with local realities. In the municipality of Pracuúba, 

consumption and trade of turtles are practiced for generations, so that the populations are 

exploited without plans for their conservation. Among the species of greatest consumption, is 

the Yellow-spotted river turtle, Podocnemis unifilis, used throughout the years as a food 

resource and economic development of the local community. The objective of this study was 

to determine the patterns of capture of species in two areas with different anthropogenic 

pressure gradients, from data such as size and weight of individuals. As a result, it was found 

that P unifilis showed a behavior of capture differentiated in the high human pressure when 

compared to low pressure area anthropogenic. It was found further that this population has 

sexually deviant for females, and that 73.5% of individuals were hatchlings or juveniles, with 

sizes ranging between 9.0 and 16.9 cm in carapace length. The differences in human pressure 

between the study areas were also demonstrated by the presence of anomalies, brands and 

parasites in individuals captured in low human pressure area. It was concluded that efforts to 

preserve the species should consider the use of these animals by the community and 

environmental awareness in the municipality of Pracuúba, so that the population of P. unifilis 

remain preserved and can be used sustainably by the local community. 

 

Keywords: Turtles; Yellow-spotted river turtle; Population; Human Pressure; Amazon.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As populações de quelônios vêm apresentando um intenso declínio em todo o mundo, 

principalmente devido às atividades de caça, pesca e da destruição de seus habitats (Vogt, 

1994); agricultura e pastagens nos locais da desova (Johns, 1987); ocupação humana (Kolbe e 

Janzen, 2002); poluição das águas (Leary et al. 2008); captura acidental em redes de pesca 

(Frazer, 1992), e construção de represas e barragens (Paez et al. 2009), ou seja, atividades que 

reportam à ocupação humana.  

Como provável solução para o declínio populacional de muitas espécies de quelônios, 

Frazer (1992) cita a diminuição dos impactos humanos diretamente sobre os habitats e as 

espécies. Como exemplo, Conway-Goméz (2007) mostrou que a pressão de caça executada 

nas proximidades da ocupação humana diminui drasticamente a abundância de Podocnemis 

expansa (tartaruga da Amazônia) e Podocnemis unifilis (tracajá); e que a partir da retirada ou 

diminuição da pressão de caça, essas espécies voltam a povoar áreas anteriormente ocupadas, 

sendo tal fato suficiente para a recuperação de suas populações. 

Muitos estudos com quelônios da Amazônia levaram em consideração aspectos 

populacionais para conservação, gerando subsídios para conservação das espécies. Entre eles, 

Fachin Terán et al (2003) estudou a população de Podocnemis sextuberculata na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Mamirauá; Bernhard (2001) que estudou Podocnemis 

erythrocephala no Rio Ayuanã; Gallego-García e Castaño-Mora (2008) analisaram aspectos 

ecológicos e populacionais de Podocnemis lewyana na Colômbia; Pantoja-Lima (2003) 

estudou as populações de Podocnemis. unifilis e P. erythrocephala, no Parque Nacional do 

Jaú; Fachín-Terán e Vogt (2004) que estudaram população de P. unifilis no Rio Guaporé; e 

Pezzuti (2003) que estudou população de Peltocephalus dumerilianus. 

O levantamento de dados populacionais de muitas espécies em diferentes áreas pode 

gerar dados sobre os padrões de utilização desses animais sobre a população humana e assim 

propor planos ideais de conservação. Diversos fatores podem levar à captura de animais 

silvestres; fatores estes que podem variar desde a baixa renda obtida em comunidades rurais 

até fatores culturais de alimentação. Por tantos usos indiscriminados, executados por longos 

períodos, as populações de quelônios vêm sendo ameaçadas e a conservação dificultada pela 

carência de dados consistentes. 
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No século 18, as tartarugas da Amazônia eram aproveitadas na base alimentar 

ribeirinha e em aproximadamente 15 anos, 53468 tartarugas foram utilizadas para alimentação 

das tropas da capitania do Rio Negro (Ferreira, 1888). Os ovos e as tartarugas abatidas eram 

utilizados para retirada de carne e óleo, sendo essa prática proibida a partir de 1769. A 

tartaruga da Amazônia era abundante na época, mas podia-se observar um declínio 

populacional, evidenciando-se a necessidade de controle sobre o abate e a proteção das áreas 

de reprodução da espécie (Silva Coutinho, 1868). Na bacia do Rio Negro, o hábito do 

consumo de quelônios, incluindo seus ovos, foi iniciado por populações indígenas e repassado 

aos colonizadores, sendo praticado até os dias atuais (Vogt, 2001). 

A partir da Lei de Proteção à Fauna, Lei nº 5.197 de 1967, que proíbe a 

comercialização e uso de animais silvestres, o uso de quelônios passou a ser clandestino, com 

venda ilegal para obtenção de renda de comunidades ribeirinhas. Pela Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9605/98), regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.179 de 21 de setembro 

de 1999, a morte de animais silvestres para saciar a fome deixa de ser crime. Porém continua 

mantida a proibição sobre o comércio de animais silvestres mesmo estes sendo advindos da 

captura extrativista. Sendo assim, a captura e comércio desses animais permanecem 

clandestinos, mesmo sendo para garantir a subsistência familiar ou muitas vezes de 

comunidades tradicionais em geral, posto que, essas atividades podem acarretar multas de alto 

valor. Ainda que de maneira ilegal, a captura indiscriminada pode levar ao declínio 

populacional de diferentes espécies, pois não há um manejo adequado das populações e os 

programas de fiscalização são insuficientes. 

Estudos de estrutura populacional de quelônios são essenciais para avaliar o estado de 

conservação das espécies; bem como, para avaliar a resposta dessas populações aos impactos 

impostos pelas atividades antrópicas e consequente mudança no seu habitat. Também, os 

estudos populacionais podem indicar estratégias para evitar a sobrexploração do recurso 

(Smith et al. 2006). A identificação do padrão espaço-temporal de movimentação dos 

indivíduos de uma população é pré-requisito para a compreensão das razões ecológicas e 

evolutivas para a dispersão, migração e movimento, entre habitats, de indivíduos de uma 

espécie (Gibbons, 1990). Apesar de diversos trabalhos que fazem levantamento das 

populações de P. unifilis e outras espécies do gênero, os dados gerados abrangem diferentes 

áreas não contínuas, o que não evidencia o manejo adequado da espécie em todas as regiões. 

Com o declínio atual das populações de P. expansa, o consumo está focado em 

espécies menores, especialmente no tracajá, mais conhecido e teoricamente abundante em 

diversas áreas, que passou a ser a espécie mais consumida, este consumo está voltado para 
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alimentação, com uso de carne e ovos, não havendo a produção do óleo, como ocorria com a 

tartaruga da Amazônia (Rebelo e Pezzuti, 2000). Pezzuti et al. (2004) cita ainda o uso de 

outras três espécies de menor porte como recurso alimentar e comercial na RDS de Mamirauá 

e no Parque Nacional do Jaú: P. dumerilianus (cabeçudo), P. erytrocephala (irapuca) e P. 

sextuberculata (pitiú ou iaçá).  

Mesmo diante da proibição legal, conclui-se que as populações de quelônios 

encontram-se amplamente ameaçadas, principalmente devido as pressões de caça, venda e 

consumo ilegais. A dificuldade de acesso tem inibido ações de fiscalização e pesquisa nas 

regiões onde cada vez mais os ribeirinhos praticam a caça e a pesca, e obtém renda da 

comercialização de animais silvestres, leva a um declínio evidente dos quelônios e de diversas 

outras populações. Ferri (2002) relata ainda a pesca indevida de quelônios na Amazônia, 

como iguarias brasileiras, para alimentar de forma clandestina os mercados internacionais de 

carne e ovos. 

O consumo de animais silvestres também é uma alternativa, e culturalmente aceita na 

região. Mittermeier (1978) citou que os quelônios eram usados como base da alimentação 

amazônica; Brito e Ferreira (1978) obtiveram como resultado da coleta de informações na 

região de Manaus e cidades adjacentes, entre os anos de 1976 e 1977, sendo P. expansa e P. 

unifilis animais preferenciais em restaurantes da região; Rêbelo e Pezzuti (2000) puderam 

ainda concluir que o consumo desses animais permanece sendo comum na região, mas em 

diferentes proporções exploratórias. Na RDS de Mamirauá, P. sextuberculata é intensamente 

consumida, correspondendo a mais de 60% da dieta ribeirinha local (Fachin-Teran e Vogt, 

2004). Pezzuti et al. (2004), observaram que além de espécies do gênero Podocnemis, outras 

espécies de quelônios são largamente utilizadas na dieta local. Vogt (2001) expõe que o uso 

dos quelônios de forma sustentável deveria ser enfatizado nos programas de manejo o que 

possibilitaria aumentar os níveis populacionais das espécies. 

Por estar circundado de lagos perenes e temporários o município de Pracuúba possui 

como base econômica a pesca de diversas espécie. Essa região é habitat de diferentes espécies 

de quelônios (P. unifilis, P. sextuberculata, Kinosternon scorpioides, Chelus fimbriatus, entre 

outras), amplamente utilizadas como recurso alimentar e comercial, especialmente o tracajá, 

capturado em redes pesqueiras e nas áreas alagadas nos arredores do município. Essa captura 

indiscriminada pode estar influenciando os padrões populacionais da espécie na região. Ou 

seja, os planos que podem ser implantados para manejo sustentável de quelônios para a região 

dos lagos do município de Pracuúba devem estar adequados à realidade ambiental local e ao 

uso desses animais como recurso pela comunidade.  



36 
 

Esta pesquisa foi proposta objetivando a coleta de dados sobre o tracajá, P. unifilis, 

capturando-os para verificar um padrão entre machos e fêmeas, peso e períodos do ano para 

esta captura. A espécie é largamente apreciada na culinária da região amazônica e utilizada 

como fonte de renda para muitas comunidades ribeirinhas. Por se tratar de uma área em que 

não há levantamentos sobre estes animais, os novos dados do tracajá na região fornecerão 

subsídios para o manejo adequado da espécie e informações sobre seu real estado de 

conservação, inserindo-a em um planejamento de uso e consumo sustentável pela comunidade 

ribeirinha do município de Pracuúba. 

  



37 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1  SELEÇÃO DAS ÁREAS 

 

 

As áreas de coletas foram selecionadas conforme gradiente de pressão antrópica, 

verificado na região dos lagos, a partir da sede do município de Pracuúba (Figura 11). A 

primeira área delimitada como a área de influência populacional localizada nos arredores da 

sede do município, ou área de influência de pesca foi denominada ‘Área 1 – Alta pressão 

antrópica’; a segunda área, verificada baixa influência antrópica e onde não há atividade 

pesqueira, somente trânsito de pequenas embarcações, na área distante da sede do município, 

foi denominada ‘Área 2 – Baixa pressão antrópica’ (Figura 12). 

 

  

Figura 11: Área de estudo: região dos Lagos do município de Pracuúba, com o marco da sede deste município. 
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Figura 12: Mapa das áreas de coleta e disposição das redes de captura: Área 01 - Área de alta pressão antrópica com pontos 

"a, b, c e d"; Área 02 - Área de baixa pressão antrópica com pontos "e, f, g e h". 
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Em cada área selecionada para captura foram escolhidos quatro pontos permanentes de 

posicionamento das redes de captura levando em consideração a indicação dos moradores da 

sede do município sobre as áreas de ocorrência e de alimentação de P. unifilis. Os pontos 

selecionados eram circundados de aningais e recobertos de macrófitas, próximas de terra 

firme ou ambiente lamoso, que, segundo as indicações dos pescadores locais, são áreas de 

alimentação e refúgio da espécie contra predadores. As áreas, subdivididas em áreas de alta e 

baixa pressão antrópica, foram mantidas durante todo o período da coleta, que ocorreu de 

abril a novembro de 2011 (Figuras 13 e 14).  

A seleção das áreas de captura contou com a participação de alguns moradores e 

pescadores, pois a coleta de tracajás é comum na região. E por se tratar de um município de 

base pesqueira, muitas vezes esses animais ficam presos nas redes de pesca, sendo capturados 

acidentalmente. Além da indicação dos locais de captura, a identificação das redes de maior 

facilidade de captura nessas áreas, escolhidas nas proximidades de terra firme e próximas às 

áreas de alimentação, também foi repassada pela comunidade. 

 

 
 

 

Figura 13: Rede de captura posicionada em ponto permanente em área de alta pressão antrópica, próximos de macrófitas e 

áreas de terra firme. 
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Figura 14: Redes de captura posicionadas em pontos permanentes selecionados em área de baixa pressão antrópica, 

próximos de macrófitas e áreas de terra firme. 

 

 

2.2  COLETA E MARCAÇÃO 

 

 

As amostragens foram realizadas no período de abril a novembro de 2011, totalizando 

oito meses de trabalho de campo. As amostragens contabilizaram três dias em cada área, alta e 

baixa pressão antrópica, a cada mês. 

 Em cada área foram colocadas quatro redes de emalhar: duas redes de nylon 

monofilamento, fio 0,50 mm, abertura de malha de 50 mm entre nós adjacentes e 70 m de 

comprimento (redes 1 e 2); uma rede de nylon monofilamento, fio 0,30 mm, com abertura de 

malha de 60 mm entre nós adjacentes e 70 m de comprimento (rede 3); e uma rede de seda 

multifilamento, fio 18 mm, com abertura de malha de 55 mm entre nós adjacentes e 70 m de 

comprimento (rede 4); totalizando assim quatro pontos de pesca em cada área. A partir do 

momento que eram colocadas na água, as redes permaneciam 8 horas submersas em um 

mesmo ponto sendo verificadas a cada hora e meia (01h30min). A rede multifilamento por ser 

branca foi tingida na cor escura para evitar que os tracajás tivessem contato visual e evitassem 

a rede, diminuindo assim a possibilidade de captura. Essa estratégia foi indicada por diversos 

moradores da região. 
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Os indivíduos de tracajá capturados eram medidos, pesados, sexados e marcados. As 

medidas dos espécimes foram aferidas a partir da extremidade anterior dos primeiros escudos 

marginais até o ponto mais posterior dos escudos supracaudais. Para tal, se utilizou 

paquímetro manual, com capacidade de 105 cm para indivíduos adultos e juvenis, e 

paquímetro manual de 15 cm para indivíduos menores, sendo consideradas as seguintes 

medidas (em cm): comprimento máximo da carapaça (CMC), largura máxima da carapaça 

(LMC), comprimento máximo do plastrão (CMP), largura máxima do plastrão (LMP) e a 

altura da carapaça.  

A pesagem foi realizada com balanças tipo pesola, com capacidade de 1 e 10 kg para 

indivíduos adultos e juvenis, e capacidade de 100 e 300 g, caso fossem capturados filhotes. Os 

dados foram plotados em planilhas subdivididas em classes de tamanho para facilitar análise 

da diferenciação entre os tamanhos dos indivíduos. 

Os animais foram marcados segundo método utilizado por Haller (2002); método que 

permite a marcação nos escudos da carapaça de Podocnemis spp. sem que haja danos para o 

animal; e os códigos de marcação permitem contagem de mais de 6 mil exemplares de uma 

espécie (Figuras 15 e 16).  Além de permitir que o animal não seja contabilizado mais de uma 

vez, a marcação pode inferir se o animal está frequentando a mesma área. A sexagem foi 

analisada de acordo com o dimorfismo sexual observado na espécie segundo Salera-Junior e 

Malvasio (2005). Os dados foram anotados em campo e foram repassados por classes de 

tamanho para planilha eletrônica posteriormente (Fachín-Terán e Vogt, 2004). 

 

Figura 15: Esquema de marcação de Podocnemis ssp. (Haller, 2002). 
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Figura 16: Exemplar de P. unifilis, ilustrando marcação 004, coletado em abril de 2011. 

 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados biométricos coletados a cada ida a campo foram plotados em planilhas 

diferenciadas por cada mês de coleta. Para análise dos dados populacionais, iniciando com as 

diferenças entre os dados morfológicos obtidos em machos e fêmeas, foi usado o teste de 

Mann-Whitney, para avaliar essas diferenças. Este mesmo teste foi utilizado para avaliar as 

diferenças do peso dos indivíduos. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para análise da 

proporção dos sexos entre as áreas de captura.  Este mesmo teste foi utilizado também para 

análise dos indivíduos capturados ao longo dos meses e períodos do ano (cheias e estiagem). 

Para comparação de áreas e de tamanho de P. unifilis, foi utilizado o teste do Qui-quadrado. 

As análises foram processadas no programa Statistica 6.0.   



43 
 

3 RESULTADOS 

 

 

Durante oito meses de coleta, foram capturados 34 indivíduos de P. unifilis 

contabilizando 22 fêmeas (64,8%), seis machos (17,6%) e seis de sexo indeterminado devido 

ao seu tamanho (Tabela 1). O teste do Qui-quadrado (χ² =13,57; GL = 1; p < 0,000229) 

demonstrou haver diferença significativa entre a proporção de fêmeas e machos capturados. 

Considerando as duas áreas amostrais, de alta e baixa pressão antrópica, 85,2% foram 

coletados na Área 2 (área de baixa pressão antrópica), enquanto apenas 14,8 %, 

correspondendo a cinco indivíduos foram capturados na Área 1 (área de alta pressão 

antrópica). Analisando as duas áreas conjuntamente, a proporção sexual obtida foi de 3,6:1. 

Sendo que separadamente a proporção foi de 1,5:1 na Área 1 e 3,8:1 na Área 2.  

 

 

Tabela 1: Número de indivíduos de P. unifilis coletados por área. 

 

Sexo Área 1 Área 2 Total 

Machos 1 5 6 

Fêmeas 3 19 22 

Sexo Indeterminado 1 5 6 

Total 5 29 34 

 

 

Quando comparadas as áreas de coleta quanto ao total de captura, a partir do teste do 

Qui-quadrado, foi encontrada diferença significativa entre número de indivíduos coletados 

entre a Área 1 e a Àrea 2 (χ² =9,33; GL = 1; p < 0,00225). 

Considerando todos os indivíduos capturados o peso médio foi de 654 g, sendo o 

animal de maior peso também de maior comprimento de carapaça: uma fêmea de 29,7 cm de 

comprimento, com peso de 3100 g. O menor peso registrado foi um indivíduo de sexo 

indeterminado, com 9,8 cm de comprimento de carapaça, e peso de 120 g. Quando separados 

por sexo, o peso médio foi de 718,3 g para machos e 774,7 g para fêmeas, não apresentando 

diferença significativa entre peso de machos e fêmeas (N=22 fêmeas; N=6 machos; p=0,779). 

Diferenciando as duas áreas, o peso médio de indivíduos coletados na Área 1 foi de 669 g e na 

Área 2 foi de 652 g. Nenhum animal foi recapturado durante todo período de amostragem. 
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O tamanho médio (comprimento da carapaça) de todos os indivíduos foi de 15,6 cm, 

tendo o maior animal capturado de 29,7 cm e o menor animal 9,4 cm. Diferenciando entre 

machos e fêmeas, a média de tamanho para machos foi 16,7 cm, tendo o maior exemplar 25,5 

cm e o menor 11,6 cm. A média de tamanho para fêmeas foi 16,9 cm, com a maior medindo 

29,7 cm e a menor 12,1 cm. Na análise dos dados não houve diferença significativa entre 

machos e fêmeas para o tamanho de capturas (N=22 fêmeas; N=6 machos; p=0,695). O 

tamanho médio dos indivíduos para captura por área ficou em 16 cm na Área 1, e 15,5 cm na 

Área 2. Quanto à estrutura em tamanho da população, 73,5% (25 indivíduos) dos exemplares 

capturados distribuíram-se entre as classes A a D, ou seja, com tamanhos variando entre 9,0 e 

16,9 cm (Quadro 1; Figura 17). 

 

Quadro 1: Subdivisão das classes de tamanho de indivíduos de P. unifilis. 

Classes de tamanho de P. unifilis 

A Classe 1 (9,0 a 10,9) 

 B Classe 2 (11,0 a 12,9) 

C Classe 3 (13,0 a 14,9) 

D Classe 4 (15,0 a 16,9) 

E Classe 5 (17, 0 a 18,9) 

F Classe 6 (19,0 a 20,9) 

G Classe 7 (21,0 a 22,9)  

H Classe 8 (23,0 s 24,9) 

I Classe 9 (25,0 a 26,9) 

J Classe 10 (27,0 a 28,9) 

L Classe 11 (29,0 a 30,9) 

 

 

 

Figura 17: Total de indivíduos de P. unifilis capturados distribuídos por classes. 
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Os meses de maior captura foram agosto e novembro, ambos classificados como 

meses de período de seca, com oito e 11 indivíduos capturados, respectivamente. Fêmeas 

foram capturadas em todos os meses de amostragem, enquanto machos foram capturados 

apenas nos meses do período de estiagem. Indivíduos de sexo indeterminado foram 

capturados somente nos meses de outubro e novembro. Este período coincide com o 

nascimento dos primeiros filhotes da temporada de nidificação da espécie que na área de 

estudo foi observada ocorrendo de setembro a novembro (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Distribuição por sexo de P. unifilis capturados no período amostral. 

 

 

Diversos indivíduos foram capturados com anomalias (Figuras 19 e 20), como a 

ausência total ou parcial de patas e cauda, ou parte do plastrão. Essas anomalias foram 

observadas em 14 animais, sendo oito fêmeas, um macho e cinco indivíduos de sexo não 

identificado, todas na Área 2, correspondendo a 41% do total de capturas.  
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Figura 19: Indivíduo de P.unifilis capturado em área de baixa pressão antrópica apresentando perda das duas patas 

traseiras. 

 

 

 

Figura 20: Indivíduo de P. unifilis capturado na área de baixa pressão antrópica, apresentando perda parcial de uma pata 

traseira. 
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Além das anomalias citadas anteriormente, foi verificada a presença de ectoparasitas 

sanguessugas em oito indivíduos, seis fêmeas e dois machos, correspondendo a 23,5% das 

capturas, na Área 2 (Figura 21). Foi verificado que alguns espécimes de P. unifilis 

apresentaram anomalias e ectoparasitas no mesmo indivíduo (Figura 22). 

 

 

Figura 21: Indivíduo de P.unifilis apresentando parasitas na região do plastrão. 

 

 

Figura 22: Indivíduo de P. unifilis apresentando parasitas e perda parcial da pata traseira. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

O menor número de indivíduos capturados na área de alta pressão antrópica pode estar 

ligado ao intenso movimento de redes de pesca nesta área, o que pode afugentar os animais e 

provocar migração para outras áreas. De acordo com Fachín-Terán (1999), na RDS de 

Mamirauá, P. unifilis era explorada como alimento dos comunitários residentes, e 

comercializada ilegalmente ainda em municípios próximos à reserva. Nesta mesma reserva, 

para a espécie P. sextuberculata, abundante na região, resultados de Fachín-Terán et al. 

(2003) mostraram que a atividade pesqueira com redes de emalhe e a captura de fêmeas nas 

praias podem diminuir drasticamente a população da espécie e principalmente as fêmeas em 

condições reprodutivas. As redes utilizadas no município de Pracuúba pela comunidade 

pesqueira não leva em consideração o tamanho dos peixes capturados. Quando pegos nessas 

redes, os tracajás são utilizados na culinária, e não sendo devolvidos ao lago, e sem que haja 

seletividade quanto ao tamanho, o que pode gerar impactos sobre os indivíduos juvenis.  

Pough et al. (1993) condições variáveis podem aumentar ou diminuir a mortalidade de 

adultos de uma população, e diminuindo assim o incremento de jovens. Na região do 

município de Pracuúba, para os tracajás essas condições podem variar desde a predação 

natural, a captura acidental em redes de emalhe, captura no período reprodutivo até a inserção 

de novas atividades como bubalinocultura que provoca a dispersão de indivíduos jovens 

adultos e perda de áreas de ninhos.  

De acordo com as características da biologia das tartarugas e dos padrões de 

exploração humana, essas espécies são extremamente susceptíveis de serem superexploradas 

(Klemens, 2000). Por serem espécies tipicamente K estrategistas, as populações de quelônios 

de água doce não são capazes de compensar a curto prazo uma redução na sobrevivência de 

filhotes e são bastante vulneráveis quanto à mortalidade dos adultos (Congdon et al. 1993). 

Ou seja, a falta de seletividade em captura desses animais pode gerar riscos aos padrões 

populacionais da espécie na região, mesmo esta tendo uma ampla área de distribuição. 

O comportamento de P. unifilis na região dos lagos de Pracuúba demonstra que a área 

de migração dos indivíduos, além de ampla, pode estar ligada a uma estratégia reprodutiva, 

quando os animais em idade reprodutiva buscam áreas para atividade de nidificação. A não 

observação de recapturas em redes colocadas nos mesmos pontos das áreas amostrais pode 

explicar a ampla distribuição da espécie. Fachin-Terán et al. (2006) notou que fêmeas de P. 
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erythrocephala executa grandes migrações sazonais, localizando-se desde áreas de florestas 

inundadas durante o período de cheias, até áreas de remanso e canais de rios durante o período 

de seca.  

A intensa captura de animais durante o período reprodutivo, observada nos meses 

entre setembro e novembro na região, pode estar levando a redução da população na “área de 

alta pressão antrópica”, localizada em frente à sede do município. Um extenso período de 

coleta de P. unifilis no Parque Nacional Noel Kempff, na Bolívia Oriental, levou a drástica 

redução da população desta espécie na região, observada por moradores locais, gestores e 

pesquisadores do Parque, colocando a espécie como prioridade de conservação (Ministerio de 

Desarollo Sostenible y Medio Ambiente, 1996).  

Conway-Gómez (2007), analisando populações de P.unifilis e P.expansa na Bolívia, 

avaliou os efeitos da pressão de caça sobre estas, e concluiu que esses animais são mais 

abundantes em áreas de menor pressão de caça. Semelhante a este resultado, a captura de 

maior número de indivíduos de P. unifilis foi observada na área de baixa pressão antrópica, 

embora, durante o período reprodutivo, os indivíduos fossem observados às margens do lago 

na sede do município, onde eram capturados pela população local para consumo ou 

comercialização. Na Colômbia, a caça e pesca de P. lewyana ainda é bastante intensa, e esta 

espécie é procurada principalmente pelo seu tamanho e quantidade de carne, em detrimento 

de espécies menores que ocorrem na região (Gallego-Garcia e Castaño-Mora, 2008). No lago 

do Pracuúba, o tracajá é caçado pela facilidade de captura no período reprodutivo, por ser 

apreciado culturalmente como iguaria da culinária local, e pela dificuldade em se localizar 

espécies de menor abundância, como a aperema (Rhinoclemmys punctularia) e o muçuã 

(Kinosternon scorpioides). 

Neste estudo a razão sexual encontrada foi de 3,6:1. Este resultado pode ser explicado 

pela maior quantidade de captura na temporada reprodutiva e que as armadilhas (redes) 

estavam direcionadas para terra firme, onde as fêmeas sobem para realizar a postura. Além da 

razão sexual obtida desviada para fêmeas, a comunidade local da região informa que a maior 

quantidade de captura em redes ou praias é de fêmeas jovens ou adultas. 

Fachín-Teran et al. (2003) observou que a população de P sextuberculata na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Rio Japurá possui razão sexual de 1.8 machos 

para cada fêmea. Resultados de pesquisa realizada no Rio Guaporé e seus afluentes, no estado 

de Rondônia, no período de 10 meses de coleta, entre junho e novembro de 1989 e março a 

junho de 1990, verificou que a população de P. unifilis era bastante diversificada, sendo 

encontrada razão sexual desviada com pouco mais de nove machos para cada fêmea. Quando 
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separados os dados de cada área de coleta, a razão sexual de um dos afluentes baixou de 1:1. 

Os autores atribuíram essa diferença ao fato das fêmeas serem coletadas em grande 

quantidade pela comunidade ribeirinha durante a subida para desova nas praias no período 

reprodutivo (Fachín-terán e Vogt, 2004). Silva (2009) em estudo realizado no lago da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, com 22 meses de coleta entre 2005 e 2007, 

encontrou uma razão sexual para P. unifilis próxima de 1:1. 

Fachín-Terán e Vogt (2004) obtiveram os tamanhos médios das fêmeas variando de 38 

a 40 cm, enquanto o tamanho dos machos variou de 22 a 26 cm. Para Silva (2009) os 

tamanhos variaram de 30 e 35 cm para fêmeas e 20 a 28 cm para machos. Nos resultados 

obtidos neste trabalho o tamanho das fêmeas variou de 11 a 29,7 cm, e dos machos de 10.8 a 

25,5 cm. Estes resultados, apesar de semelhantes, podem estar atrelados à seletividade das 

malhas utilizadas para capturas dos animais, ou seja, com malhas menores os indivíduos 

maiores podem ter mais facilidade de fuga, pela facilidade de romper as malhas com força das 

mordidas e das unhas. E malhas maiores, os indivíduos menores podem fugir por entre as 

malhas. Fêmeas adultas, maiores que 30 cm foram observadas nas casas de moradores locais 

sendo utilizadas como recurso alimentar.  

Apesar de considerar as armadilhas como fator primordial para captura de animais 

menores, o maior número de capturas nos meses de agosto para fêmeas, e novembro para 

indivíduos de sexo indeterminado e machos pode estar relacionado ao início do período 

reprodutivo e exposição das fêmeas para início da temporada reprodutiva no mês de agosto, e 

dificuldade de acesso à alimentação, tendo os animais menores e com menor reserva de 

nutrientes que ampliar suas áreas de forrageio, sendo mais facilmente capturados. 

A captura de indivíduos maiores pela comunidade local também pode estar 

direcionando as capturas a indivíduos de menor tamanho. Barthem et al. (1997) a pesca de 

pescadores artesanais de subsistência, de menor escala, geralmente ocorre próxima à sua 

localidade de residência. A comercialização de produtos oriundos desta pesca vem 

aumentando, pois não há limitação de produtos pesqueiros, tornando-se ainda mais rentável; e 

quelônios geralmente são objetos de pesca acidental e de subsistência em diversas regiões da 

Amazônia. 

Gallego-Garcia e Castaño-Mora (2008) capturaram 59 fêmeas e 19 machos em estudo 

com P. lewyana na Colombia, sendo que 47 animais foram obtidos a partir de apreensões em 

mercados locais e caçadores. Estes resultados mostram que muitos dos animais ainda são 

capturados para consumo em diversas regiões. No município de Pracuúba, o uso de fêmeas 

adultas é fortalecido pela presença de ovos com os animais e as facilidades de captura nas 
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praias. Estes animais, apreciados como iguaria da culinária local, são capturados durante todo 

o ano e utilizados ainda como fonte de renda, comercializados dentro e fora do município. 

Neste estudo verificou-se  que muitos animais, 41% do total de capturas, apresentavam 

perda de membros ou cauda ou parte do plastrão. Todas essas capturas foram efetuadas nas 

áreas de baixa pressão antrópica, podendo este ser um fator de alta relevância, pois durante os 

períodos de captura diversos exemplares de piranha (Serrasalmus spp.) foram capturados, e as 

marcas em P. unifilis caracterizam atividade predatória de pequenos animais carnívoros 

aquáticos. 

Piranhas e jacarés foram abundantes durante todo o período amostral, provavelmente 

por não haver pressão de caça e pesca nesse ambiente, o que torna a população desses animais 

cada vez mais abundante na área. A atividade de bubalinocultura, desenvolvida nas 

proximidades do município de Pracuúba, leva à fuga de predadores aquáticos para áreas com 

maior quantidade de alimento disponível; e o pisoteamento das áreas alagáveis e pequenos 

igarapés, causada por esta atividade, dispersam os predadores e os tracajás para locais onde 

não haja pressão de grandes animais. Sendo assim, a dispersão para novas áreas e a 

abundância dos predadores aquáticos, tornam os tracajás presas fáceis para consumo destes, o 

que pode demonstrar que mesmo em área de baixa pressão antrópica, as populações dos 

tracajás podem refletir o efeito da pressão humana sobre o ambiente aquático. 

Os trabalhos com predação natural concentram-se na predação de ninhos, filhotes e 

animais adultos nas praias. Soares (2000) e Ernst e Barbour (1989) constataram que 

populações de espécies como P. unifilis e P.expansa apresentaram vulnerabilidade na 

mortandade de filhotes e embriões ainda nos ninhos, e baixa mortalidade de adultos. Essa 

baixa mortalidade em adultos pode ser relacionada à resistência do casco rígido, agindo como 

obstáculo para predadores maiores (Ferri, 2002). Salera-Junior et al. (2009) observou a 

predação de P. unifilis e P. expansa por diversos tipos de aves, sendo o principal predador 

aquático a piranha vermelha (Serrasalmus spp.). As fêmeas adultas em atividades de postura 

foram predadas por grandes mamíferos, como a onça pintada (Panthera onça), a onça parda 

(Puma concolor) e jacaré-açu (Melanosuchus niger). Bernhard (2001) identificou Tupinambis 

sp. sendo o maior predador não humano de ovos de tracajá na RDS de Mamirauá. No Rio 

Purus, avaliando ninhos de P. unifilis, P. expansa, e P. sextuberculata, além do Tupinambis 

sp, identificou Coragyps atratus, insetos e nematóides como predadores de ovos e filhotes 

(Pantoja-Lima et al. 2009).  

Considerando os resultados obtidos, a população de P. unifilis no município de 

Pracuúba encontra-se em maior abundância na região de baixa pressão antrópica, onde foram 
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coletados indivíduos adultos e filhotes, demonstrando as tendências de conservação da 

espécie para áreas de baixa influência antrópica. A pesca realizada nas proximidades da sede 

no município, onde não há controle sobre a captura de tracajás; a conscientização sobre a 

soltura de animais capturados nas redes; a atividade de criação de búfalos e a retirada da 

vegetação utilizada como alimento por esses animais estão influenciando negativamente a 

população da espécie, que passa a dispersar e reproduzir em áreas onde essas atividades não 

são desenvolvidas.  

 Como alternativas, o controle e a fiscalização dessas atividades no município, assim 

como a continuidade em pesquisas que possam inserir a comunidade no contexto de usos de 

recursos naturais, sejam eles oriundos da caça ou da pesca, utilizando seus conhecimentos 

empíricos como subsídios para conservação e uso sustentável de quelônios na região. 
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CAPÍTULO 2 

 

IMPACTOS DA PRESSÃO ANTRÓPICA SOBRE Podocnemis unifilis NA 

REGIÃO DOS LAGOS DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, AMAZÔNIA, 

BRASIL 
 

 

 
  

“Daquilo que é óbvio, daquilo que nos faz um tanto bem 

maior, daquilo que nos faz amadurecer diariamente: A 

capacidade que a gente tem de olhar no olho, de 

agradecer, de poder dialogar, criticar com sensibilidade, 

com coragem. Que a gente saiba valorizar cada momento 

nosso, porque todo mundo aqui já está automaticamente 

em extinção; Só existe um de cada um de nós. Que a 

gente saiba cuidar muito disso...” 

 

Fernando Anitelli 
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RESUMO 

 

Há muitas gerações, quelônios aquáticos são consumidos e utilizados como fonte de renda em 

todo o mundo. Tal fato levou a um intenso declínio dessas populações em diversas regiões, 

pois a lenta reposição dos indivíduos para o ambiente, combinada à intensa captura para 

comércio e consumo expõe suas populações a níveis críticos. A partir do conhecimento 

tradicional sobre a conservação das espécies de animais silvestres pelas comunidades que 

deles fazem uso, é possível propor estratégias de manejo diferenciadas, adequadas à realidade 

local e às práticas de uso e consumo. No município de Pracuúba, Podocnemis unifilis, 

conhecida comumente como tracajá, é utilizada como fonte alimentar e de renda pela 

comunidade local. Este trabalho foi proposto a partir de observações da realidade local e 

objetivou verificar a situação da espécie na região, partindo de dados etnoecológicos que 

pudessem demonstrar tal realidade, em relação ao consumo e utilização como fonte de renda 

do tracajá pelos comunitários. Utilizou-se de questionários semi-estruturados aplicados para a 

comunidade do município. Esses questionários abordaram questões de consumo e comércio 

da espécie, temporada de consumo de carne e ovos, métodos de captura, entre outros. A partir 

da coleta desses dados, pôde-se concluir que o consumo e a captura do tracajá para a região é 

contínua e praticada a diversas gerações, que o consumo é intensificado na temporada 

reprodutiva pela facilidade de captura e maior tamanho das fêmeas, e que a falta de 

fiscalização e conscientização ambiental são fatores que intensificam a pressão na utilização 

da espécie como item alimentar e fonte de renda pela comunidade. Para que haja um manejo 

adequado da espécie na região, a coleta de dados etnoecológicos deve ser contínua e os 

trabalhos que possam aliar a conservação da espécie com os conhecimentos tradicionais da 

comunidade local devem ser fortalecidos para se conseguir sucesso na conservação e 

sustentabilidade da exploração de P. unifilis na região. 

 

Palavras-chave: Tracajá; Consumo; Captura; Etnoconhecimento; Comunidade 
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ABSTRACT 

 

For generations, aquatic chelonians are consumed and used as a source of income around the 

world. This led to an intense decline of these populations in different regions, because the 

slow replacement of individuals to the environment, combined with intense capture for trade 

and consumption expose their populations to critical levels. From the traditional knowledge 

on conservation of species of wildlife by communities that make use of them, it´s possible to 

propose different management strategies, appropriate to local conditions and practices for use 

and consumption. In the Pracuúba, Podocnemis unifilis, commonly known as a Yellow-

spotted river turtle, is used as a food source and income for the local community. This work 

was proposed from observations of the local and aimed to check the status of species in the 

region, from ethno-ecological data that could demonstrate this reality, in relation to 

consumption and use as source of income for the Yellow-spotted river turtle. We used a semi-

structured questionnaires applied to the community in the municipality. These questionnaires 

addressed issues of consumption and trade in the species, season meat and eggs, capture 

methods, among others. From the collection of this data, we concluded that the consumption 

of turtle capture and for the region is continuous and practiced several generations that 

consumption is intensified in the breeding season. The easier capture, the larger size of 

females, and that lack monitoring and environmental awareness are factors that intensify the 

pressure on the use of species as a food item and source of income for the community. To 

have a proper management of the species in the region, data collection should be continuous 

and ethno-ecological work that can combine the conservation of the species with traditional 

knowledge of the local community should be strengthened to achieve success in conservation 

and sustainable exploitation of P. unifilis in the region. 

 

Keywords: Yellow-spotted river turtle; Consumption; Capture; Ethnoknowledge; Community 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na região amazônica, antes do período da colonização, os indígenas já utilizavam, 

entre outros animais silvestres, as tartarugas e seus ovos na alimentação (IBAMA, 1989a). O 

impacto efetivo sobre as populações de quelônios se iniciou a partir da chegada dos europeus 

a esta região, quando a caça e pesca desses animais passou a ser evidenciada para produção de 

óleo, a partir dos ovos, como fonte culinária e de iluminação (Redford e Robinson, 1991). 

Smith (1979) explica o uso de quelônios como recurso alimentar, econômico e cultural com 

aproveitamento de todas as partes do animal: a carne era utilizada para consumo e comércio; a 

carapaça era utilizada como bacia e a queima desta, transformada em cinzas, era adicionada à 

cerâmica para confecção de vasos; a pele do pescoço era utilizada como ‘algibeira para 

tabaco’ ou na confecção de tambores; a gordura era misturada à resina para calefação de 

barcos ou vendida para produção de fármacos; os ovos eram utilizados como fonte de proteína 

e na forma de óleo ou azeite para culinária e iluminação.  

Os animais adultos serviam de base alimentar da região (Mittermeier, 1978; Goeldi, 

1906) e os filhotes eram muitas vezes doados para utilização como animais de estimação 

(Pereira, 1954). Bates (1892) concluiu que muitos ovos e animais foram capturados para 

produção de óleo; Vianna (1973) expôs o uso para produção de cosméticos e alguns 

medicamentos; Pezzuti et al. (2010) relata algumas espécies utilizadas para fins medicinais. 

Por todos esses usos, as populações tiveram uma grande redução nos últimos séculos, pois as 

capturas e a coleta de ovos para fins comerciais ocorreram em toda a área de distribuição das 

espécies (Gilmore, 1986; Ferrarini, 1980). Moll e Moll (2004) relata ainda o uso de quelônios 

de água doce como item alimentar em diversas localidades do mundo. 

Ainda hoje, o consumo de animais silvestres é visto como alternativa e culturalmente 

aceito na região amazônica. Brito e Ferreira (1978) obtiveram Podocnemis expansa (a 

tartaruga da Amazônia) e Podocnemis unifilis (o tracajá) como preferenciais em restaurantes 

da região; Rêbelo e Pezzuti (2000) concluem que o consumo desses animais permanece sendo 

comum na Amazônia, mas em diferentes proporções exploratórias. Na RDS de Mamirauá, 

Podocnemis sextuberculata é intensamente consumida, (Fachin-Teran e Vogt, 2004). Pezzuti 

et al. (2004), além de espécies do gênero Podocnemis, obtiveram outras espécies de quelônios 

sendo largamente utilizados na dieta local. Vogt (2001) expõe que o uso dos quelônios de 

forma sustentável deveria ser enfatizado nos programas de manejo, que deveriam ter como 
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objetivo aumentar o nível populacional das espécies. Rebelo e Pezzuti (2000) enfatiza que o 

foco de consumo atual de quelônios na região amazônica é o tracajá, objeto de estudo desta 

pesquisa, e não mais a tartaruga-da-Amazônia, sendo essas duas espécies amplamente 

distruibuídas na região e as de maior tamanho corporal entre as demais do gênero.  

As comunidades realmente conseguem notar o declínio de muitas espécies, mas por 

uma questão de subsistência, a população não leva em consideração a conservação dessas 

espécies. O uso e consumo de quelônios é regido e levado adiante a partir de tradições ou 

culturas adquiridas por gerações passadas, mas o ato de modificar hábitos culturais geram 

novas tendências dentro das sociedades (Richeson e Boyd, 1992). As proibições oriundas das 

leis que regem os usos dos recursos naturais para proteção da fauna (Lei nº 5197/67) 

trouxeram às comunidades ribeirinhas o amedrontamento diante das penalidades, porém, por 

se tratar de hábitos culturais e por corresponder a fonte de renda de diversas dessas 

comunidades, a proibição limita os usos, mas continua sendo incapaz de impedir o consumo e 

o comércio clandestino.  

Noções amplas a respeito das opiniões comunitárias sobre o uso dos recursos naturais 

geralmente se apresentam de maneiras conflitantes e incoerentes, pois muitas vezes refletem 

diferenças econômicas entre diferentes populações (Johnson e Griffith, 1996). Essas 

diferenças podem ser demonstradas a partir dos pescadores; os quais dependem 

exclusivamente desta atividade, e durante períodos do ano em que a pesca é limitada ou o 

pescado é escasso, são condicionados ao uso da fauna silvestre como subsistência, além de 

buscar outros meios alternativos. Essa busca e utilização muitas vezes acontece diante da 

necessidade familiar e pela falta de consciência ambiental dessas populações. 

Como consequência a história nos mostra que tais recursos são explorados até 

chegarem a um ponto inevitável de colapso ou simplesmente de extinção (Ludwig et al. 

1993). Desta forma, o maior interesse da comunidade científica é relacionar estudos que 

possam interferir nos pontos de colapsos ou na extinção de espécies, atuando diretamente 

sobre a conservação dos recursos naturais e a integração destes com as comunidades que deles 

fazem uso. 

O município de Pracuúba está inserido em uma área que abrange um complexo 

lagunar, tendo suas atividades largamente concentradas na pesca de algumas espécies como 

tucunaré (Cichla spp.), aracu (Leporinos spp.), pacu (Myleus spp.), traíra (Hoplias spp.), 

apaiari (Astronotus ocellatus), pirarucu (Arapaima gigas) entre outras, e na pecuária 

extensiva, com a criação de bovinos e bubalinos nas ilhas do interior do lago. A região 

propicia a dispersão e a permanência de espécies de quelônios como P. unifilis, P. 
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sextuberculata, Peltocephalus dumerilianus, Chelus fimbriatus e Kinosternon scopioides, 

sendo muitos intensamente utilizados como fonte de renda e na culinária local. Nesse 

contexto, os tracajás são amplamente utilizados na dieta local, sendo comum a observação do 

abate nos quintais das casas, de maneira indiscriminada.  

A proposta deste trabalho foi utilizar dados obtidos a partir de pesquisa etnobiológica 

com a comunidade do município de Pracuúba sobre o uso e consumo de P. unifilis, o tracajá, 

para identificar o grau de pressão antrópica, e assim propor planos de manejo que possam 

envolver a comunidade do município, de forma que o recurso permaneça sendo utilizado, não 

interferindo nos hábitos culturais de consumo e nos meios de subsistência da população 

obtidos a partir da utilização deste recurso. Espera-se também que as informações obtidas, 

possam colaborar para o manejo da espécie em outras regiões do Estado. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A área de estudo foi selecionada levando-se em consideração as informações sobre 

consumo e comércio ilegal de tracajás relatados pela população do município de Pracuúba. 

Apesar de conter sete localidades em sua área total, Flechal, Cujubim, Pernambuco, Breu, 

Porto Franco, Tucunaré, e São Miguel, a captura e o comércio ilegal dos indivíduos 

concentram-se na sede do município (Figura 23), sendo os indivíduos capturados nessas 

imediações. 

 

 

Figura 23: Área de estudo: Região do município de Pracuúba, a partir da sede deste município. 
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 2.2 METODOLOGIA 

 

 

Foram aplicados questionários semi-estruturados (Apêndice 1) para a população da 

sede do município. Nesta área às margens do lago, segundo pesquisa prévia, era onde havia a 

maior captura, consumo e comércio ilegal do tracajá, P. unifilis. Para aplicação dos 

questionários, utilizou-se a técnica denominada “snow-ball”, ou “bola de neve”, na qual cada 

entrevistado indica outro, e assim sucessivamente (Bailey, 1982; Silvano, 2004). Alguns 

participantes também foram escolhidos aleatoriamente para entrevista.  

Antes da aplicação dos questionários, os entrevistados eram esclarecidos sobre os 

objetivos do trabalho e assinavam um termo de anuência prévia, dando ciência da utilização 

dos dados das entrevistas em publicações científicas. A aplicação do questionário partia da 

explicação da pesquisa executada e seguia como conversa informal acompanhada da chave de 

identificação que expõe fotos de diversas espécies que ocorrem na região (Apêndices 1 e 2). 

Neste questionário foram abordadas, entre outras, questões que fornecessem dados 

sobre: 

 Consumo do tracajá na região; 

 Consumo e comércio pessoal ou familiar do tracajá e seus ovos; 

 Métodos de captura dos animais; 

 Melhores períodos para captura; 

 Preferência pelo consumo de carne e ovos, machos ou fêmeas; 

 Valores de venda; 

 Situação da população do tracajá na região. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

 Foram realizadas 56 entrevistas nos meses de outubro e novembro, na sede do 

município de Pracuúba. Esse período foi escolhido por se tratar da época de nidificação da 

espécie e por haver captura intensa na área. Os entrevistados escolhidos eram moradores da 

comunidade e que conheciam a espécie trabalhada, não sendo distinguidos por uso ou não do 

recurso. 

 Como relatado por muitos entrevistados, a maior captura acontece nos períodos em 

que os animais se tornam mais vulneráveis, ou seja, quando sobem para atividade de postura 

dos ovos.  

 

“Fica gente pegando com a lanterna a noite inteira na frente 

da cidade, quando as ‘bichinhas’ tão subindo pra desovar. 

Se diminuísse esse pessoal pegando, com certeza ia aumentar 

a quantidade de tracajá.” D.L., 47, pescador do município de 

Pracuúba. 

 

“As fêmeas sobem de todos os tamanhos. Ainda não tá 

acabando, mas diminui muito porque tem mais gente no 

Pracuuba pegando” E.S., 21, pescador do município de 

Pracuúba. 

 

 Gallego-García e Castaño-Mora (2008) concluíram que machos e fêmeas de 

Podocnemis lewyana são consumidos na bacia do Rio Sinú, na Colômbia, sendo as fêmeas 

mais apreciadas principalmente devido ao maior tamanho e quantidade de ovos que possa 

estar no interior do animal; considerando que o período onde a caça desses animais se 

intensificou foi no período de nidificação da espécie.  

No caso da captura, a preferência é por fêmeas adultas. Aproximadamente 54% dos 

entrevistados expuseram essa preferência. Entre os argumentos, o fato de: a fêmea ser maior 

que o macho; ser mais vulnerável durante o período de nidificação quando sobe às praias para 

postura dos ovos, sendo mais fácil a captura; por ser mais “gorda”; e por sua carne ser mais 

macia que a carne do macho; e por ser mais gostosa. Apenas 3,7% (dois entrevistados) 
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relataram a preferência pelo macho da espécie, argumentando que a fêmea deve ser poupada 

para reproduzir, 42,5% (23 entrevistados) relataram não haver distinção para consumo de 

machos ou fêmeas do tracajá. Por haver dimorfismo sexual na família Pelomedusidae, tal 

consumo relaciona a preferência das fêmeas por serem maiores em relação aos machos, e 

porque estas, em atividade reprodutiva, podem ser consumidas juntamente com seus ovos 

(Pezzuti et al. 2010) 

 Vogt (2008) relata na Amazônia como nomenclatura usual de P. unifilis tracajá para 

fêmeas e “Zé prego” para machos, diferenciáveis por características morfológicas. Algumas 

nomenclaturas para a espécie foram citadas durante esta pesquisa, sendo chamada de tracajá a 

fêmea adulta e quando jovem chamada de “caiamucu” (ainda não relatado na literatura). O 

macho foi chamado de “capitari” quando jovem e “caverno” quando adulto, sendo este ultimo 

nome não registrado na literatura. 

 Rueda-Almonacid et al. (2007) citou tamanho de machos menores que fêmeas, estes 

atingindo tamanho máximo de 33,5 cm e fêmeas de 50 cm. Fachin-Terán e Vogt (2004) no 

Rio Guaporé, estado de Rondônia, verificaram tamanho máximo de machos de 36,5 cm e 46,5 

cm para fêmeas. O fato das fêmeas serem maiores e estarem mais vulneráveis nos períodos de 

desova devem ser levados em consideração quando da implantação de programas de manejo 

da espécie. Além disso, a preferência por fêmeas foi evidente quando foram observados 

cascos grandes, de proporção de tamanho de fêmeas adultas, nos quintais das casas e muitas 

vezes observado o abate do animal para consumo durante todo o período de entrevistas 

(Figuras 24, 25 e 26). 

 

 

Figura 24: Carapaças de P.unifilis abatidas para consumo na casa de um dos entrevistados 
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Figura 25: P. unifilis abatida para consumo em área de fazenda no município de Pracuúba. 

 

 

Figura 26: Ovos e ovidutos de P. unifilis abatida em fazenda do município do Pracuúba. 
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Quanto à captura para venda do tracajá, apenas seis entrevistados relataram que 

efetuavam o comércio desses animais, porém apenas quatro, correspondendo a 7% dos 

entrevistados não souberam responder sobre os valores de venda do animal. Este valor se 

inicia com R$ 15, quando o animal é pequeno ou macho, podendo atingir R$ 45 quando o 

animal vendido é uma fêmea adulta com ovos. Não há diferença de valores quando a venda é 

realizada para pessoas do município ou para visitantes. Ou seja, o critério de venda se baseia 

no tamanho e no sexo do animal. Paralelo ao comércio dos tracajás adultos há o comércio de 

ovos, este em menor proporção quando comparado ao comércio dos animais adultos. Esses 

ovos são vendidos por dúzia, no valor variável de R$ 2,50 a R$ 6,00. Pezzuti et al. (2010) 

analisando a venda em mercados da bacia do rio Negro, no Amazonas, obtiveram valores 

equivalentes a $40 para diferentes espécies de quelônios como a tartaruga e o tracajá, sendo 

revendidos em cidades maiores como Manaus (AM) por até $200. 

 

“No período do defeso dos peixes, as tracajás ainda tão 

subindo pra desovar. Não dá pra pescar, tem que comer e 

vender tracajá. As pessoas pegam 30, 40 e até 50 pra vender. 

Não esperam nem elas colocarem os ovos. E ainda vendem 

caro, mais de R$ 30. É uma maldade.” D.L., 23, morador 

local. 

 

“Se querem filhote, pega de janeiro até maio. Se querem 

adulto, pega setembro, outubro e novembro. Tudo vende. Dá 

pra vender de tudo.” J.R.,72, morador local. 

 

O defeso de peixes no estado do Amapá compreende o período entre 15 de novembro 

a 15 de março, não podendo ser pescadas espécies como pacu (Myleus spp.), traíra (Hoplias 

spp.), apaiari (Astronotus ocellatus), entre outras, de acordo com a Lei nº 7679 de 23 de 

novembro de 1988, que dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de 

reprodução. Espécies essas que são economicamente importantes, durante todo o ano, para o 

município de Pracuúba. A dificuldade imposta pelo defeso para a captura de espécies 

importantes para a economia local leva os moradores à obtenção de renda a partir de espécies 

da fauna silvestre, incluindo o tracajá. 
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Como verificado através das entrevistas, tanto o uso alimentar como o uso comercial 

são executados na região, sendo argumentados fatores como o defeso do pescado, onde a 

comunidade utiliza a renda obtida a partir da comercialização de quelônios, pois a captura de 

peixes é proibida; a necessidade de renda da população não pesqueira; facilidade de captura 

dos animais em atividade de postura; e hábitos culturais de alimentação com quelônios e seus 

ovos. Segundo Isaac (1998), a atividade pesqueira é proibida em arredores de praias de 

desova de P. expansa. No estado do Amapá, as áreas de proibição delimitadas são os rios 

Aporema e Tartarugalzinho, e a menos de 500 m no entorno da Reserva Biológica do 

Parazinho; e para outros quelônios no período compreendido entre 01 de agosto e 30 de 

dezembro. No município de Pracuúba, apesar de conhecida a proibição da captura de 

quelônios, a falta de fiscalização e necessidades locais leva ao uso indiscriminado dos tracajás 

e outras espécies durante todo o ano. 

Rebelo e Pezzuti (2000) expuseram o uso de quelônios na bacia amazônica não 

somente como recurso alimentar preferencial, mas para uso medicinal e por seus valores de 

mercado. Castaño-Mora (2002) citou que o declínio de quelônios nos rios colombianos tinha 

relação direta com a exploração excessiva, e relação indireta com a degradação de habitats, 

podendo este declínio estar ligado aos dois fatores. O uso de quelônios pode representar até 

7% da base alimentar da população na estação chuvosa, podendo atingir até 20% de uso na 

estação seca (Pezzuti et al. 2004), provavelmente por ser o período de maior facilidade de 

captura, pois coincide com o período reprodutivo das espécies, quando se tornam mais 

vulneráveis nas subidas às praias para postura de ovos.  

Os métodos de captura do tracajá são bastante diversificados. Apesar da maior captura 

no período de desova ser realizada por busca ativa nas praias, durante a noite e com lanternas, 

e captura com as mãos das fêmeas em atividade de postura dos ovos, tal método foi citado por 

80% dos entrevistados. Foram citados outros três métodos: a rede para peixe, que captura o 

tracajá acidentalmente; a “zagaia”, tipo de arpão, com lança tripla de ferro; e o “zuruco”, tipo 

de arpão de madeira, como uma lança pontiaguda. Estes dois últimos são utilizados também 

durante o período de desova. Segundo relatado pelos entrevistados, após a atividade de 

desova, os animais seguem para as margens, em ambiente lamoso, onde ficam enterrados, 

subindo apenas para respiração. Neste momento a busca é realizada, os animais são atingidos 

na carapaça com estes aparatos e retirados da água. O “zuruco” é instrumento semelhante ao 

mencionado por IBAMA (1989b), chamado “itapuá”. 

Pereira (1954) citou o uso de “sararaca” e “jatecá”: instrumentos semelhantes para 

captura de quelônios sendo o primeiro utilizado juntamente com um arco, e o segundo 
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somente como arpão. Colocou ainda o uso de redes de arrasto em ambientes rasos onde os 

quelônios são abundantes. IBAMA (1989a) citou também o uso do espinhel e a pesca com 

linha e anzóis comuns. Ou seja, estes animais, há muitos anos são relatados como amplamente 

caçados e pescados, de diferentes maneiras e de forma indiscriminada. 

Na década de 80, nos Estados Unidos foram retiradas entre 25 e 30 mil tartarugas 

utilizadas para consumo e foram importadas pelo menos 30 mil tartarugas para 

comercialização como animais de estimação (Thorbjarnarson et al. 2000). Embora não se 

possa prever o número real de quelônios retirados da natureza na região do município de 

Pracuúba foi observado que o declínio populacional do tracajá é evidente. Tal evidência foi 

citada por diversos comunitários, que sentem os reflexos desse declínio através do número de 

capturas em armadilhas ou nas coletas de fêmeas durante o período reprodutivo. 

 

“Tá diminuindo muito. Todo dia diminui porque as pessoas 

pegam muito e não tem fiscalização. O que acaba não é na 

época de desova. É nas redes que ‘o pessoal’ pega de saca, 

pega de zuruco (...) saca com mais de 60 tracajás”. J.M., 28. 

Morador do município de Pracuúba. 

 

“Aqui na época da desova todo dia se come tracajá. Não 

esperam pra pegar o ovo na cova, não. Pegam é dentro da 

tracajá mesmo.” R.F., 32. Morador do município de 

Pracuúba. 

 

“A tracajá tá diminuindo porque é muito fácil de pegar. Só se 

pega e não repõe. Vai diminuindo” D.L. 47. Pescador. 

 

“Cada ano que passa sobe menos tracajá. Esse ano, subiu 

menos que ano passado. Subiram muitas ano passado. Antes, 

se tirava muita cova. Agora nem encontra mais”. J.A. 46. 

Morador do município de Pracuúba. 

 

 Segundo Caughley e Gunn (1996) a criação de quelônios em cativeiro pode se tornar 

estratégia eficiente para recuperação de populações em declínio. Quando questionados quanto 

à alternativas para o manejo do tracajá na região, 83% dos entrevistados falaram da 
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viabilidade e da importância da criação em cativeiro. Na participação comunitária em um 

programa de manejo de recursos adaptado à região, poderiam ser utilizados meios de 

incentivar as atividades, envolvendo a comunidade local na tomada de decisões sobre os usos, 

de forma a obter-se um consenso quanto aos padrões de sustentabilidade (Ludwig et al. 1993). 

Este consenso poderia estar relacionado à criação, padrões de captura, comércio e consumo de 

quelônios dentro das comunidades, assim como áreas intocadas e a reposição de estoques. 

Desta forma, o manejo participativo poderia gerar opções de renda e subsistência na região. 

Alguns destes entrevistados expuseram que a criação já existiu no município, mas a 

fiscalização não foi eficiente para a continuidade das atividades. Fachín-Terán e Von Müller 

(2003) expuseram entre outros fatores que podem recuperar populações de P. unifilis a partir 

de um manejo sustentável: a educação ambiental, o manejo de áreas de desova, as 

fiscalizações permanentes dos órgãos competentes e a participação comunitária integrada no 

manejo. 

No Parque Nacional do Jaú (AM), a alternativa encontrada foi a seleção dos 

pescadores em “pesca artesanal de subsistência” e “pesca comercial em pequena escala”. 

Esses pescadores passaram a ter limitação de uso de quelônios na região, para coleta desses 

animais com consumo e comércio legalizado. Aproximadamente 180 pessoas obtiveram 

benefícios diretos da pesca artesanal, demonstrando que o acesso aos recursos naturais de 

maneira legal e eficiente pode se tornar ferramenta para o manejo adequado de espécies de 

quelônios (Rebelo et al. 2005) 

 Como alternativa indicada pelos moradores do município de Pracuúba, obtivemos a 

criação em cativeiro que, além de fornecer matrizes e animais para consumo legal da região, 

gera renda para a comunidade e diminui a pressão sobre os estoques naturais do tracajá. 

 

“Criação ia ser muito bom pra cá. Porque ia repor. Todo 

mundo só tira e não repõe.” F.B. 16. Morador do município 

de Pracuúba.  

 

“Seria muito importante criar. Aqui eles tem um chamego 

com o tracajá, até porque é um dos fortes da região.” M.S. 

19. Morador do município de Pracuúba. 

 

 Considerando que o consumo do tracajá pela comunidade do município de Pracuúba é 

contínuo e de forma indiscriminada, medidas de manejo da espécie devem se adequar às 
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necessidades de subsistência locais como obtenção de renda a partir da comercialização 

desses animais, e o uso cultural alimentar, praticado à gerações. O tracajá continuará sendo 

consumido, porém a conscientização ambiental e o uso controlado da espécie levarão ao 

controle dessa população e de outras espécies da região.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos dados coletados durante todo o período deste trabalho, pôde-se notar que 

a captura e o consumo de Podocnemis unifilis, o tracajá, no município de Pracuúba, é muito 

intensa. Além da captura para alimentação, a comunidade faz uso da espécie como fonte de 

renda, principalmente no período reprodutivo, onde as fêmeas dos tracajás se tornam mais 

vulneráveis, pois sobem às praias que margeiam os arredores da sede do município para 

depositar os seus ovos. 

Sendo assim, a captura indiscriminada reflete negativamente nas populações do 

tracajá, pois a seletividade na captura das fêmeas adultas além de seus ovos, leva à um 

declínio desta população na região e a provável dispersão dos indivíduos para novas áreas, 

onde não haja pressão de captura. Como alternativa para o controle populacional da espécie e 

a permanência de captura para consumo e comercialização legalizada, a comunidade expôs a 

necessidade de fiscalização mais eficiente e a criação desses animais em cativeiro. Essas duas 

alternativas levariam a diminuição da pressão antrópica sobre a população de tracajás, e a 

sustentabilidade na captura e comércio como atividades legalizadas e com participação 

comunitária. 

Atendendo as demandas detectadas pela comunidade local e ao verificado nos 

resultados do presente estudo, foi elaborado o projeto “Manejo e cultivo do Tracajá 

(Podocnemis unifilis): Uma alternativa ecológica e social para o desenvolvimento rural 

sustentável no Amapá”. Este projeto foi submetido ao Edital 11/2011 – EMBRAPA, e obteve 

aprovação. Seu custo geral é da ordem de R$ 340.000,00 e duração de 3 anos, será executado 

coma proposta de diminuir a pressão sobre os estoques naturais da espécie, trabalhar a 

conscientização ambiental da comunidade local para o manejo sustentável do tracajá, bem 

como desenvolver a criação em cativeiro da espécie, sendo ferramenta para o controle 

populacional e acesso aos recursos naturais de maneira sustentável. 

Se faz necessária ainda a continuidade de coleta de dados em ambiente natural, pois, 

além de fornecer dados relevantes para a criação em cativeiro de maneira eficiente, pode 

demonstrar o estado de conservação a longo prazo desta espécie na região. 
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APÊNDICE 1: Questionário aplicado à comunidade do município de Pracuúba. 

  
 
 
 
 
 

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
SEG – Sistema Embrapa de Gestão 

 

TRACAJÁS 

 

Data da entrevista: __/__/____ 

Nome ______________________________________  Idade _________ Sexo_____________ 

Natural de ___________________________________________________________________ 

Pescador  (  ) sim (  ) não  Tempo de pesca _______________________________________ 

 

COLETA DE QUELÔNIOS 

Qual a ultima vez que capturou?__________________________________________________ 
Método de captura:_____________________________________________________________  

Nº de pessoas:_________________ Locomoção:_____________________________________  

Onde foi?____________________________________________________________________  

Que distância (km ou tempo)?____________________________________________________  

Como era o lugar (igarapé, igapó, etc.) _____________________________________________ 

Técnica:______________________________________ N
o
  apetrechos:___________________ 

Por que resolveu capturar quelônios nesse dia?_______________________________________ 

Tempo (clima):________________   Lua________________________________ 

Tipos de quelônios que ocorrem na área ____________________________________________ 

Observações__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

O que costuma capturar?________________________________________________________ 

 Espécie ________________________________________________________________ 

 Espécie _______________________________________________________________ 

Espécie Sexo Kg Comeu/Vendeu  Espécie Sexo Kg Comeu/Vendeu 
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Época de desova 

 

Coleta ovos? (  ) Sim  (  ) Não    Quantos por coleta? ________________________ 

Consumo ou venda? ____________________________________________________________ 

Se vende, qual valor de venda?___________________________________________________  

Coleta o animal? (  ) Sim  (  ) Não  

Qual espécie? _________________________________________________________________ 

Preferência (  ) macho (  ) fêmea (  ) adultos (  ) jovens (  ) Filhotes 

Por que? _____________________________________________________________________ 

Consumo ou venda? ____________________________________________________________ 

Qual melhor época de captura? ________________  Melhor técnica? ______________________ 

Qual melhor horário?___________________________________________________________ 

Qual valor de venda? 

 Espécie: ____________________ Valor: _____________________ 

 Espécie: ____________________ Valor: _____________________ 

 Espécie: ____________________ Valor: _____________________ 

 Espécie: ____________________ Valor: _____________________ 

 

Onde e pra quem vende? ________________________________________________________ 

 

PARA PESCADORES 

Quais espécies?________________________________________________________________ 

Qual apetrecho? _______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: Guia de identificação de espécies de quelônios utilizada durante aplicação 

dos questionários. 

 

          

       

  

 

Tracajá – Podocnemis unifilis  Foto: Ana Beatriz 

Nunes Ribeiro, 2007 (arquivo pessoal) 

Irapuca – Podocnemis erythrocephala Fonte: 

RAN/ICMBIO 

Tartaruga da Amazônia – Podocnemis expansa  

Foto: Ana Beatriz Nunes Ribeiro, 2007 (arquivo 

pessoal) 

Matá - matá – Chelus fimbriatus  Fonte: RAN / 

ICMBIO 

Iaçá / Pitiú – Podocnemis sextuberculata  Fonte: 

RAN / ICMBIO 

Jabuti machado – Platemys platycephala  Fonte: 

RAN / ICMBIO 


