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TARUMÃ 

 

 

“Minha história é que nem uma história 

de um moço que se encantou, se encantou... 

Nas águas do rio Calçoene  

virou pau madeira de amor  

e eu fui parar noutro rio  

atrás do meu grande amor  

nas águas do Araguari 

meu coração se encantou 

É um rio encantado o Araguari, o 

Araguari, o Araguari é um rio do 

passado o Araguari, o Araguari, o 

Araguari 

Vou contar pra você essa história 

de um moço que se encantou, se encantou 

Vou contar pra você essa glória,  

de ser pau madeira de amor 

Tarumã, Tarumã e a gente subia o rio 

Tarumã, Tarumã se agente morreu foi de amor 

Tarumã, Tarumã e a gente descia o rio 

Tarumã, Tarumã o rio que nos separou” 

 

Letra: Osmar Júnior 



RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar a nidificação de Podocnemis unifilis Troschel 1848 

(Podocnemididae) e os impactos antrópicos causados em sua população da bacia do Rio 

Araguari, estado do Amapá. Durante o período de agosto a dezembro de 2011 todos os 

locais de desova de P. unifilis foram monitorados em busca de ninhos, em dois trechos 

de 35 km cada, um na área urbana e outro no Rio Falsino, região da área da Floresta 

Nacional do Amapá (Flona/AP) e Floresta Estadual do Amapá (Flota/AP). Nessas áreas, 

os locais de nidificação foram medidos em comprimento, largura e altura em relação ao 

rio. Após a marcação de todos os ninhos encontrados, usando sistema de 

posicionamento global (GPS), foi determinado o tamanho da câmara dos ninhos, 

número de ovos em cada ninho, tempo de incubação, altura da vegetação circundante e 

tipo de substrato em que cada ninho estava depositado. Além disso, foram determinadas 

medidas dos ovos e dos filhotes, bem como o índice de condição corporal (ICC) dos 

filhotes. No Rio Araguari foram determinados os pontos de maior intensidade de 

exploração de seixo e distância das residências existentes em relação aos ninhos. Para 

investigar a pressão de caça de quelônios e coletas de ovos, foram realizadas entrevistas 

com moradores da região de estudo. Foram encontrados 180 ninhos, dos quais 161 

estavam na região de reserva da Flona/AP e Flota/AP do Rio Falsino e somente 19 na 

área urbana da cidade de Porto Grande (AP). Na bacia do Rio Araguari, o período de 

nidificação de P. unifilis ocorreu entre os meses de setembro a novembro, com 60,5% 

em outubro, coincidindo com a elevação das temperaturas ambientais e redução da 

precipitação pluviométrica. A eclosão dos ovos ocorreu em dezembro e o tempo médio 

de incubação foi de 63,5 ± 5,2 dias, variando de 61 a 80 dias. No Rio Falsino, região de 

menor impacto antrópico, os padrões de nidificação foram positivamente 

correlacionados com o comprimento e a largura dos locais de desova, e também com o 

número de ninhos. O tamanho dos ovos foi menor em animais do Rio Falsino, mas o 

tamanho dos neonatos e ICC foram maiores quando comparados aos de animais do Rio 

Araguari. No Rio Araguari, os ninhos de P. unifilis encontravam-se, sobretudo, em 

regiões com vegetação circundante de até 5 m de altura, com distância mínima de 120 m 

das residências e imediatamente ou após os locais com grande exploração de seixos. 

Porém, em ambos as regiões da bacia do Rio Araguari (Rio Falsino e Rio Araguari), 

houve intensa coleta de ovos e pressão de caça de P. unifilis adultos, mesmo em áreas 

protegidas pouco fiscalizadas. Em 80,0% dos ninhos, os ovos foram predados 

principalmente devido à coleta. Portanto, estes resultados indicam a necessidade de 

implantação de planos de conservação e manejo para P. unifilis, tais como proteção de 

locais de nidificação, translocação de ninhos e maior incentivo ao cultivo dessa espécie 

muito apreciada para o consumo, visando à proteção e manutenção dos estoques 

naturais na bacia do Rio Araguari. 

 

Palavras-chave: Amazônia, condição corporal, quelônio de água doce, ovos, 

antropização. 



ABSTRACT 

The objective of this work was to study the nesting of Podocnemis unifilis Troschel 

1848 (Podocnemididae) in Araguari River basin and the anthropic impacts on this turtle 

of freshwater. During the period of August to December of 2011, all the places of 

spawning of P. unifilis were monitored in search of nests in stretch of 35 km from 

Araguari River, in urban area from the municipally of Porto Grande, and in other stretch 

of 35 km of Falsino River, in National Forest of Amapá (Flona/AP) and Forest of 

Amapá State (Flota/AP) area. In these areas, the nesting places were measured in length, 

width and height in relation to the river. After marking all the nests found using a global 

positioning system (GPS), the size of nest camera, number of eggs by nest,  time of 

incubation, height of surrounding vegetation and substratum type where each nest were  

measured. The size of eggs and neonates and body condition index (BCI) were also 

determined. In Araguari River, it was also evaluated the sites of larger intensity of 

pebble exploration and distance of the existent residences in relation to the nests. To 

evaluate the pressure of hunt to chelonians and the collection of eggs, interviews to area 

peoples were made. From 180 nests find, 161 were found in area of both forest 

(Flona/AP and Flota/AP) from the Falsino River, and only 19 were found in urban area 

from the Porto Grande city. In Araguari River basin, the period of nesting of P. unifilis 

occur among the months of September to November, with 60.5% in October, coinciding 

with the increase of environmental temperature and the decrease of rainfall. The 

eclosion of the eggs occur in December and the mean time of eggs incubation was from 

63.5 ± 5.2 days, range from 61 to 80 days. In Falsino River, area with a smaller anthopic 

impact, positive correlation between the nesting patterns and the length and width of 

spawning sites and the number of nests was found. The size of eggs was also smaller, 

while the body size and the BCI of neonates were larger than in Araguari River. In 

Araguari River, were found  nests of P. unifilis, in general,  in areas  with surrounding 

vegetation of up to 5 m of height, with minimum distance of 120 m of the residences 

and immediately or soon after to the sites with great  activity of pebble exploration. 

However, in Araguari River basin, there are an intense eggs collection and pressure of 

catch on adults P. unifilis, in the urban area and also, in natural reserves areas with little 

fiscalization, hence in 80.0% of the nests the eggs suffered predation, mainly to food 

from people. Therefore, these results indicate the need of implantation of plans to 

conservation and management from P. unifilis, such as the protection of nesting sites, 

translocation of nests and more incentive to culture of this turtle species, for their 

protection and maintenance of the its natural populations in the region. 

Keywords: Amazonia, body condition, freshwater chelonian, eggs, anthropization. 



 

PREFÁCIO 

 

Este trabalho está dividido em introdução , dois capítulos (artigos) e 

considerações finais, seguindo o formato das normas de diretrizes para normalização de 

documento impresso e eletrônico de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) de 2005, indicado pelo Programa de Pós Graduação em 

Biodiversidade Tropical (PPGBIO). O primeiro capítulo “Nidificação e neonatos de 

tracajá Podocnemis unifilis Troschel 1848 (Podocnemidae) na bacia do Rio 

Araguari, Amazônia oriental, Brasil”, está redigido de acordo com as normas do 

periódico Acta Amazonica (Anexo A). O segundo capítulo “Impactos antrópicos na 

nidificação de Podocnemis unifilis (Podocnemidae) em áreas de reservas e urbana 

da Amazônia oriental”, está redigido de acordo com as normas do periódico Biological 

Conservation (Anexo B). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Na Amazônia, a caça de quelônios e a coleta de seus ovos é uma atividade 

desenvolvida a muitas gerações por comunidades indígenas e ribeirinhas, por constituir-

se de elemento importante na dieta desses habitantes da região, sendo considerado ainda 

hoje como a principal fonte de proteína para essas populações (Smith, 1979; Pezzuti e 

Vogt, 1999; Rebêlo e Pezzuti, 2000; Bock et al., 2001; Rebêlo, 2002; Pezzuti, 2003; 

Fachín-Teran et al., 2004; Fachín-Teran e Von  Mulhen, 2006). Desde a chegada dos 

colonizadores no Brasil, a coleta de quelônios deixou de ser uma atividade equilibrada e 

estabeleceu-se como sistema totalmente desordenado de exploração, culminando em 

redução drástica das populações de quelônios de água doce da bacia amazônica (Smith, 

1974; Rebêlo e Pezzuti, 2000; Fachín-Teran et al., 2004). 

Essa pressão sobre as espécies de quelônios tem como principal função a 

obtenção de alimentos como a carne, vísceras dos animais e ovos, além de alguns outros 

subprodutos (Rebêlo e Pezzuti, 2000). Por exemplo, o casco é usado para produção de 

ornamentos, bacias, instrumentos agrícolas e queima para utilização de cinzas, que 

misturada ao barro servirá na fabricação de potes; a pele do pescoço é usada para 

confeccionar algibeiras de tabaco ou esticada para produção de tamborins; e a gordura é 

usada para produção de manteigas, óleos para iluminação e resina para calefação de 

barcos além de cosméticos e medicamento (Smith, 1979; Pezzuti, 2003; Conway, 2004; 

Fachin-Teran e Vogt, 2004; Pantoja-Lima, 2007;). Tartarugas vivas também tem sido 

vendidas frequentemente para servir como animais de estimação (Salera-Júnior, 2005).  

O efeito da destruição de habitats pouco tem sido considerado, 

principalmente no que diz respeito aos impactos em espécies de quelônios. Todavia, o 

declínio das populações está ligado ao aumento de atividades de exploração que alteram 

as paisagens e áreas das planícies da Amazônia (Rebêlo e Pezzuti, 2000). Atividades 

que modificam a cobertura vegetal tais como o desmatamento, as queimadas, 

crescimento populacional urbano e outras que alteram os habitat e microhabitat de 

desova de quelônios (Barreto et al., 2005), também podem levar a sérios prejuízos 

reprodutivos, bem como para prole, alterando então os padrões de nidificação, razão 

sexual e desempenho dos quelônios (Escalona et al., 2009). Da mesma forma, 
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atividades comuns na região amazônica como a extração de minérios e 

empreendimentos hidrelétricos, tem sido apontados como os fatores que influenciam a 

formação dos ambientes de nidificação dessas tartarugas, pois alteram importantes 

processos naturais em ambientes aquáticos, tais como o fluxo dos rios, ciclo de cheias e 

vazantes, deposição de sedimentos, aporte de nutrientes e a sucessão da vegetação 

(Rodrigues, 2005; Ferreira-Júnior, 2009a; Ferreira-Júnior, 2009b;). 

Além disso, os quelônios realizam escolha de seu local de nidificação e a 

vegetação pode ser um dos fatores mais importante na nidificação (Pezzuti, 1997). 

Durante a incubação a determinação sexual é influenciada pelas características do 

ambiente, assim nos casos de alterações na granulometria dos tabuleiros de desova, 

temperatura ambiental, umidade do ar, umidade do solo, no habitat e micro-habitat de 

desova,  as população sofrem prejuizos nos padrões de razão sexual (Ferreira-Junior et 

al., 2007). 

Na América do Sul, o drástico declínio das populações de tartaruga gigante-

da-Amazônia Podocnemis expansa (espécie mais explorada no decorrer da história), 

levou os governos de diversos países a adotar diferentes medidas de manejo para as 

populações naturais (Ojasti, 1995). Entre essas medidas destacam-se a proteção dos 

locais de nidificação e a translocação de ninhos dessa espécie, que vem ocorrendo há 

mais de duas décadas (Cantarelli e Herde, 1989).  Porém, atualmente a pressão de caça 

tem-se voltado cada vez mais para as espécies de menor porte como o tracajá 

Podocnemis unifilis Troschel, 1848 (Smith, 1979; Fantin et al., 2008). 

No Brasil, tartarugas-gigante-Amazônia e tracajá tiveram seu cultivo 

incentivado pela portaria Federal 142/92 (Brasil, 1992), na tentativa de reduzir a pressão 

sobre as populações naturais desses quelônios. Porém, os problemas para conservação 

dessas espécies são urgentes e estão longe do fim. A lista vermelha das espécies 

ameaçadas já enquadra P. unifilis na categoria vulnerável (IUCN, 2012), por isso são 

necessários estudos que visam obter informações de como o ambiente e as diferentes 

intensidades de pressão antrópica influenciam na nidificação dessa espécie, 

especialmente no estado do Amapá, onde não há estudos sobre esse quelônio 

amazônico.  
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O tracajá P. unifilis pertencente à ordem Testudines, subordem Pleurodira e 

família Podocnemididae. É uma tartaruga de água doce que habita rios, riachos, lagos e 

áreas alagadas na bacia do Amazonas e do Orinoco, esta região apresenta a maior 

distribuição geográfica para uma espécie de quelônios de água doce, pois está presente 

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

no Brasil. No Brasil, P. unifilis está distribuída em todos os estados da região Norte, 

além dos estados de Goiás e Mato Grosso (Thorbjarnarson et al., 1993; Almeida et al., 

2005).  

Entre as características externas de P. unifilis estão - mãos e pés espalmados 

com membrana interdigital muito desenvolvida; carapaça achatada dorso-ventralmente, 

com coloração marrom ou verde oliva e o seu porte médio entre as espécies de 

quelônios do gênero Podocnemis, pois não ultrapassa 70 cm de comprimento (Pritchard 

e Trebbau, 1984; Salera-Júnior, 2005).  Essa espécie apresenta dimorfismo sexual, uma 

vez que os machos são menores e tem a cauda mais comprida que as fêmeas e também 

tem coloração amarela na lateral da cabeça, narinas e atrás dos olhos. Porém, a 

identificação taxonômica da espécie é feita a partir dos padrões na forma da carapaça e 

a presença de 13 escudos no plastrão, pois o primeiro escudo possui aspecto alongado 

(Canadá e Profepa, 1999).  

Estudos sobre a nidificação de quelônios fornecem importantes estimativas 

da dinâmica populacional e reprodutiva (Fachin-Teran e Von Mulhen, 2003; Ferreira 

Júnior e Castro, 2003; Pantoja-Lima et al., 2009). Assim, para P. unifilis, não se deve 

menosprezar a importância dos estudos nessa fase do processo reprodutivo, em 

detrimento aos estudos com populações de indivíduos adultos, pois as consequências do 

baixo recrutamento de novos indivíduos surtem fortes efeitos nas populações ao longo 

das décadas (Gonçalves et al., 2007; Ferreira-Júnior, 2009b). A reprodução é um 

momento decisivo no ciclo de vida de quelônios, que tem que equilibrar suas demandas 

energéticas tanto para sua reprodução quanto para sua sobrevivência, fazendo dessa fase 

de vida um grande desafio para a maioria das espécies de quelônios (Ferreira-Júnior, 

2009b; Ricklefs, 2009; Pignati e Pezzuti, 2012), incluindo o tracajá P. unifilis.  

Apesar de estudos de P. unifilis em algumas áreas de sua distribuição, não 

há informações sobre a influência da ação do homem e da nidificação desta espécie na 
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bacia do Rio Araguari, região do região do Falsino e Rio Araguari, estado do Amapá. 

Modificações ambientais nas condições do habitat da região, causadas por ações 

antrópicas podem estar alterando o sucesso e a biologia reprodutiva dessa espécie de 

quelônios, bem como em sua prole. Na região do Rio Falsino estão duas grandes 

unidades de conservação de uso sustentável, a Floresta Nacional do Amapá (Flona/AP) 

e a Floresta Estadual do Amapá (Flota/AP) ligadas a uma das maiores unidade de 

conservação de proteção integral do Planeta, o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque (Bernard, 2006). 

No médio Rio Araguari, localiza-se o município de Porto Grande, com uma 

área total de 440.177 km² e criado em maio de 1992 (Amapá, 1992). A população do 

município é de 16.825 habitantes e desses cerca de 70% residem na sede do município, 

localizada as margens desse rio. A principal base econômica desse município é a 

exploração da madeira, para produção de móveis, a extração de celulose e outras 

pequenas atividades tais como a agricultura e a pesca (IBGE, 2010), além do 

extrativismo mineral, principalmente seixo, pedras e areia para a construção civil 

(Guimarães et al., 2005).  

Nas proximidades de Porto Grande, há grave degradação ambiental devido 

ao desmatamento, revolvimento do leito do canal principal do Rio Araguari para 

extração de seixos, atividades de mineração para obtenção de pedras ornamentais e 

represamento desse rio para geração de energia elétrica, que provocou o alagamento de 

extensas áreas de cobertura vegetal nativa. A redução da qualidade da água na região do 

médio do rio Araguari também e um dos principais problemas de antropização 

contribuindo para o surgimento de sérias alterações ambientais na região (Bárbara, 

2006; Brito, 2008; Bárbara et al., 2010).  

Outro fator antrópico a ser considerado, é o acréscimo de poluição da água 

por efluentes e metais pesados provenientes do Rio Amapari, um afluente do médio Rio 

Araguari, que banha a sede dos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do 

Amapari, municípios que abrigam diversas empresas multinacionais de exploração de 

minérios como ouro, ferro e manganês (Brito, 2008). Por essas razões diversos autores 

(Bárbara, 2006; Brito, 2008; Bárbara et al., 2010; Pinheiro e Cunha, 2010) tem 

destacado a necessidade da realização de estudos detalhados sobre a influência dos 
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impactos antrópicos na bacia do Rio Araguari, principalmente devido o contínuo 

crescimento populacional e aumento dessas atividades comerciais potencialmente 

impactantes.  

O presente trabalho estudou os aspectos da nidificação de P. unifilis e os 

impactos antrópicos em dois trechos da região da bacia do Rio Araguari, Rio Falsino e 

Rio Araguari, estado do Amapá (fotos das atividades de campo em Apêndice A). 
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3. PROBLEMA  

 

Na região da bacia do Rio Araguari está havendo um elevado crescimento 

populacional humano e das atividades de mineração e de exploração de energia elétrica, 

com possível consequência de modificação de habitats para nidificação da população de 

P. unifilis. Porém, não há estudos relativos aos aspectos reprodutivos e ecológicos dessa 

espécie na região. Assim, a pergunta central deste trabalho foi: qual a influência das 

interferências antrópicas na nidificação e características dos neonatos de P. unifilis na 

bacia do rio Araguari?  
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4. HIPÓTESE 

 

Na bacia do Rio Araguari, os padrões de nidificação e as características 

biométricas em neonatos de P. unifilis foram alterados por impactos antrópicos, apesar 

de existir diferença entre a área urbana do Rio Araguari (região com maior impacto) e a 

área das reservas do Rio Falsino (região com menor impacto). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Geral 

 

Avaliar a influência de impactos antrópicos sobre os aspectos de nidificação 

e características biométricas de neonatos de Podocnemis unifilis da bacia do Rio 

Araguari, estado do Amapá, Brasil. 

 

5.2 Específicos 

 

 Conhecer a distribuição e abundância (temporal e espacial) de ninhos e neonatos 

no ciclo reprodutivo de P. unifilis na bacia do Rio Araguari; 

 Identificar a existência de fatores ambientais influenciando a nidificação de P. 

unifilis na bacia do rio Araguari; 

 Determinar o número e tamanho dos ovos, a biomassa dos ninhos, bem como o 

tamanho e o índice de condição corporal dos neonatos. 

 Mensurar as taxas reprodutivas da população e sucesso/predação aparente de 

nidificação. 

 Comparar possíveis fatores ambientais influenciando o padrão de nidificação em 

ambientes com alta (Rio Araguari) e baixa pressão antrópica (Rio Falsino). 

 Mensurar as taxas de sucesso/predação dos ninhos em ambientes com alta e 

baixa pressão antrópica. 
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6. CAPÍTULO 1 
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RESUMO 

Este estudo realizou a primeira investigação sobre a nidificação e características 

biométricas de neonatos de P. unifilis na bacia do Rio Araguari, estado do Amapá 

(Brasil). Foram monitorados os locais de desova de P. unifilis no Rio Falsino (região de 

duas reservas) e na área urbana da cidade Porto Grande, regiões da bacia do Rio 

Araguari. A nidificação ocorreu entre os meses de setembro a novembro, mas a maioria 

ocorrendo em outubro. A eclosão dos ovos ocorreu em dezembro e o tempo médio de 

incubação foi 63,5 ± 5,2 dias. Padrão de escolha de locais de nidificação foi observado, 

pois a maioria dos ninhos foi depositado em locais com altura da vegetação circundante 

entre 5 e 20 m, os quais estavam em substrato arenoso e o número de ninhos foi 

relacionado as medidas de comprimento e  largura das praias e distância média dos 

ninhos-rio. O tamanho dos ovos foi maior que os descrita para a espécie e o Índice de 

Condição Corporal (ICC) mostrou boas condições de higidez dos neonatos. Porém, 

cerca de 80% dos ninhos não tiveram sucesso, em função de predações causadas 

principalmente pelo homem, tanto nas áreas protegidas das reservas como na área 

urbana. Os resultados indicam a urgente necessidade de ações estratégicas para 

conservação e manutenção dos estoques naturais dessa tartaruga com relativa 

vulnerabilidade na região. 

Palavras-chave: quelônios, ovos, Podocnemis unifilis, ninhos. 
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INTRODUÇÃO 

O tracajá Podocnemis unifilis é uma espécie que habita rios, riachos, lagos, 

igarapés e áreas alagadas das bacias dos rios Amazonas e Orinoco (Pritchard e Trebbau 

1984). Tem ampla distribuição na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, 

Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil (Thorbjarnarson et al. 1993; Ippi e Flores 

2001; Fachin-Teran e Von Mulhen 2003). A exploração de P. unifilis adultos e ovos, 

para alimentação, é uma prática de muitas gerações em comunidades indígenas e 

ribeirinhas amazônicas. Essa espécie de tartaruga de vida longa apresenta elevado 

tempo para atingir a maturidade sexual e baixo recrutamento (Escalona e Fa 1998; 

Caputo et al. 2005; Townsend et al. 2005; Salera-Júnior et al. 2009), na maioria dos 

locais da Amazônia. Devido a grande exploração de carnes e ovos, aliada à pressão 

sobre os habitats de nidificação de P. unifilis, essa tem uma longa história de declínio 

populacional (Smith 1974; Smith 1979; Caputo et al. 2005; Coway-Gomez 2007), 

figurando assim na lista vermelha de espécies ameaçadas, como vulnerável (IUCN 

2012).  

Em toda a sua área de distribuição, o padrão de reprodução das  tartarugas 

do gênero Podocnemis varia amplamente também em função, da influência sazonal da 

região (Fachín-Terán e Von Mulhen 2003). Em geral, a nidificação e reprodução 

ocorrem na estação de estiagem, momento que ocorre baixo índice pluviométrico, 

elevação da temperatura ambiental e os rios alcançam sua menor vazão, recuando suas 

águas e expondo praias, bancos de areia e argila, ambientes propícios para a desova 

dessas tartarugas. A eclosão dos ovos e a saída dos neonatos para os rios, ocorrem no 

início da estação chuvosa (Fachin-Teran e Von Mulhen 2003; Ferreira-Júnior e Castro 

2003; Pantoja-Lima et al. 2009). Assim, para as espécies de quelônio, incluindo P. 

unifilis, a reprodução é um grande desafio, demandando que essas tartarugas equilibrem 

suas demandas energéticas para a reprodução e sobrevivência (Ferreira-Júnior 2009a; 

Ricklefs 2009). Assim, os estudos sobre a nidificação de P. unifilis fornecem 

estimativas importantes sobre a dinâmica populacional e reprodutiva, permitindo a 

avaliação das consequências de um baixo recrutamento de novos indivíduos (Fachin-

Teran e Von Mulhen 2003; Ferreira-Júnior e Castro 2003; Gonçalves et al. 2007; 

Ferreira-Júnior 2009a; Pantoja-Lima et al. 2009). 
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Na bacia do Rio Araguari, na região central do estado do Amapá, 

importante área de reprodução de P. unifilis, o desmatamento, crescimento urbano, 

modificação do leito do rio para extração de seixos, atividades de mineração e 

represamento, para geração de energia elétrica, são fatores que podem estar 

influenciando a reprodução dessa espécie. Porém, interferências ambientais e antrópicas 

podem provocar mudanças nesse padrão reprodutivo e maior gasto energético. Assim, o 

presente estudo investigou aspectos da nidificação e dos neonatos de P. unifilis da bacia 

do Rio Araguari, estado do Amapá, na Amazônia oriental, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo  

Na bacia do Rio Araguari, região da Amazônia oriental (Norte do Brasil), a 

nidificação de Podocnemis unifilis foi estudada em dois trechos de 35 km cada um. O 

primeiro trecho localiza-se no Rio Falsino, nos limites da Floresta Nacional do Amapá 

(Flona/AP) e Floresta estadual do Amapá (Flota/AP), município de Ferreira Gomes. O 

segundo trecho localiza-se no Rio Araguari, na área urbana do município de Porto 

Grande, estado do Amapá (Figura 1).  
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Essa região apresenta clima tropical úmido, o relevo predominantemente 

plano com partes suavemente onduladas, solo bastante diversificado (Latossolo 

amarelo, Latossolo vermelho-amarelo, Latossolo vermelho-amarelo Argiloso e Argiloso 

vermelho-amarelo), e floresta de terra firme, floresta de terra firme úmida e de 

regeneração (Bernard 2006).  

 

Procedimentos de coleta e análises 

No período de agosto a dezembro de 2011, em visitas mensais com duração 

de 10 dias cada uma, todos os possíveis locais de desova de P. unifilis foram 

monitorados para identificação e registro dos ninhos (Licença do ICMBio: 28856-1). 

Floresta Nacional do Amapá 

Floresta Estadual do Amapá 

Figura 1. Localização da área de estudo na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental 

(Brasil). Elaborado a partir dos dados de shape-file do Zoneamento Ecológico 

Econômico do IEPA, Sistema de coordenadas UTM Zona 22N. 
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Os locais de desova foram georreferenciados com Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), para plotagem em mapa com auxílio de programa 

ArcGis 10. Além disso, com auxilio de trena, foram determinadas as medidas de 

comprimento, largura e altura máxima da praia em relação ao rio. A altura da vegetação 

circundante de terra firme foi estimada, definindo-se então três escores: 1- vegetação 

gramínea, regeneração, árvores dispersas de até 5 m; 2- predomínio de espécies arbóreas 

acima de 5 e até 20 m e 3- predomínio de espécies arbóreas com mais de 20 m de altura. 

Além disso, os substratos de desova foram também classificados em quatro tipos: areia, 

seixo, terra preta e folhas secas. Dados de temperatura ambiental e precipitação foram 

obtidos no Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET), do Instituto 

de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). 

A localização dos ninhos de P. unifilis foi realizada de forma visual, a partir 

de rastros na areia, deixados pelas fêmeas na noite anterior, e também com auxilio de 

vara de madeira de 15 cm que foi inserida no solo da praia, em regiões em que este 

estivesse superficialmente remexido. Após a observação dos ovos próximos a superfície 

do solo, os ninhos foram novamente recobertos (Fachín-Terán 1993).  

Todos os ninhos encontrados foram georreferenciados e marcados com as 

seguintes informações: número do ninho, data e hora em que o ninho foi encontrado, 

coordenada geográfica e com uma estimação de data de eclosão. Porém, essa 

identificação foi feita de forma discreta e criteriosa, para dificultar a rápida identificação 

desses pelo público. Para isso, acima do ninho fechado, era colocada uma pequena 

pedra presa a um barbante que possuía na outra extremidade uma pequena garrafa 

contendo uma placa de madeira (palito), enterrada acerca de 1 m de distância. Todos os 

ninhos foram medidos em relação à distância até a vegetação; distância até o rio e altura 

em relação ao rio. 

Após a postura dos ovos de P. unifilis, ninhos escolhidos aleatoriamente 

foram abertos para a quantificação dos ovos, profundidade total e diâmetro de abertura, 

massa total, comprimento máximo e largura máxima dos ovos. Para tal procedimento, 

os ovos foram manuseados cuidadosamente, evitando-se rotações ou exposições diretas 

ao sol. 
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Seguindo as recomendações de Camillo et al. (2009), ninhos com sucesso 

foram abertos durante a etapa da eclosão para verificação do tamanho da ninhada 

(número de ovos encontrados em cada ninho), duração da incubação, número de 

neonatos vivos e natimortos e quantidade de ovos não eclodidos. As taxas reprodutivas 

foram calculadas de acordo com Marini et al. (2009), considerando-se apenas um ninho 

por fêmea: taxa de fecundidade anual (Tf) - número de filhotes eclodidos em todas as 

ninhadas/número de fêmeas presentes; taxa de eclosão dos ovos (Te) - número de 

filhotes nascidos/número de ovos da ninhada; sucesso dos ovos (Sc)- (número de 

filhotes que deixaram o ninho x 100)/número de ovos postos; produção anual de filhotes 

(Tpf)- número  total de filhotes que chegam até a água durante a temporada/numero 

total de ovos das ninhadas; sucesso e predação aparente de ninhos- número de ninhos 

com sucesso ou número de ninhos com insucesso dividido pelo número total de ninhos 

multiplicado por 100. 

No momento da saída dos ninhos em direção ao rio, neonatos foram 

coletados para determinação do comprimento máximo da carapaça, largura máxima da 

carapaça, comprimento máximo do plastrão, largura máxima do plastrão, distância 

carapaça-plastrão, largura da cabeça, comprimento máximo da cabeça, distância 

interocular, altura máxima do casco, usando um paquímetro manual. A massa corporal 

foi obtida com auxílio de uma balança digital. O índice de condição corporal (ICC) foi 

calculado utilizando a partir dos valores de comprimento máximo da carapaça (cm) e de 

massa corporal (g), seguindo as recomendações de Le-Cren (1951).  

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram previamente testados quanto a normalidade usando 

teste de Shapiro-Wilk para a realização de regressões lineares.  Os valores do índice de 

condição corporal (ICC) foram comparados pelo teste t com relação ao padrão ICC=1,0 

(p>0,05). Todas as análises foram realizadas com auxilio dos programas Bioestat 5.0 e 

R 2.15.0. 
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RESULTADOS 

 

Na bacia do Rio Araguari, em 2011, durante a temporada de nidificação 

foram encontrados 180 ninhos de P. unifilis (Figura 2). No mês de agosto apenas rastros 

de P. unifilis foram encontrados nas praias. A etapa de postura dos ovos teve inicio em 

16 de setembro, estendendo-se até 10 de novembro, período em que a temperatura 

alcançou altos níveis e as chuvas diminuíram na região (Figura 3). No período de 

setembro a dezembro, a temperatura média foi 28,1 ± 0,09 
o
C (28,0-28,2). 

Em outubro foram encontrados 60,5% dos ninhos (N=109), o pico das 

ovoposições. Entre os ninhos encontrados em novembro, 94,23% (N=49) demonstraram 

ser antigos, isto é, postos no intervalo entre as atividades de campo, apenas três deles 

eram recentes, inclusive dois foram postos nas noites anteriores (dias 08 e 09 deste 

mês), indicando que a etapa de desova estende-se até esse período. No mês de 

dezembro, apenas ninhos antigos foram encontrados. 
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Figura 2. Distribuição e abundância de ninhos de Podocnemis unifilis no ano de 2011, 

na bacia do Rio Araguari (Rios Falsino e Araguari), Amazônia oriental (Brasil). Mapa 

elaborado a partir dos dados de shape- file do Zoneamento Ecológico Econômico do 

IEPA, Sistema de coordenadas UTM Zona 22N e imagem orbital do sensor TM 5 

satélite Landsat órbita-ponto 226/59 com composição colorida 5R4G3B em 2008. 

 

Todos os locais de desova de P. unifilis encontravam-se às margens dos rios 

(até 30 m), ilhas ou sobre grandes rochas no meio dos rios. Destes 34 locais de 

nidificação, 12,0% (N=5) apresentaram todas as medidas nos intervalos de 50 a 210 m 

de comprimento, largura de 13 e 100 m e altura de 1,5 a 4,5 m, concentrando a maioria 

dos ninhos encontrados (71,7%).  
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Figura 3. Distribuição e abundância de ninhos de Podocnemis unifilis, e temperatura 

média do ar (A) e acúmulo mensal de precipitação pluviométrica (B) no período de 

janeiro a dezembro de 2011, na bacia do Rio Araguari, Amazônia Oriental (Brasil). 

 

Foram encontradas correlação positiva significativa do número de ninhos 

com o comprimento da praia (F = 85,3646; GL = 1; r
2
= 7188; p <0,0001) e largura da 

praia (F = 122,1995; GL = 1; r
2
= 78,60; p <0,0001) (Figura 4). O número de ninhos não 

B 

A 



 

 

 

 

39 

foi estatisticamente correlacionado com a altura máxima da praia (F = 0,7221; GL = 1; 

r
2
= -0,0085; p = 0,5936), apesar de todos os ninhos estarem localizados em praias com 

altura máxima de 0,4 a 4,0 m. 
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Figura 4. Regressão linear entre o número de ninhos e o comprimento máximo das 

praias (A) e entre o número de ninhos e a largura das praias (B) de nidificação de 

Podocnemis unifilis na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental (Brasil). 
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A distância média dos ninhos até a vegetação foi de 2,55 ± 2,6 m (0 a 12,7 

m), a distância média dos ninhos até o rio foi de 5,41 ± 3,59 m (0,2 a 17,1 m) e a média 

da altura dos ninhos em relação ao rio foi de 1,06 ± 0,45 m ( 0,25 a 3,5 m).  Houve 

correlação positiva entre o número de ninhos e a distância média dos ninhos até o rio (F 

= 5,2189; GL = 1,1134; r
2
= 0; p = 0,0275) (Figura 5), apesar da distância média dos 

ninhos até a vegetação (F = 0,0975; GL = 1; r
2
= -0,0281; p = 0,7549) e altura média dos 

ninhos até o rio (F = 0,0444; GL = 1; r
2
= -0,0298; p = 0,8288) não terem sido 

relacionadas com o número de ninhos. 

 

 

Figura 5. Regressão linear entre o número de ninhos e a distância média por ninho-rio 

de nidificação de Podocnemis unifilis na bacia do Rio Araguari, Amazônia Oriental 

(Brasil). 

A distância média dos ninhos até vegetação não foi correlacionada com o 

comprimento (F = 1,9749; GL = 1; r
2 

= 0,0287; p =0,1664), largura (F = 0,0647; GL = 

1; r
2 

= -0,0292; p =0,7963) e altura das praias (F = 0,0218; GL = 1; r
2 

= -0,0305; p= 

0,8783). Similarmente, a altura média dos ninhos em relação ao rio não mostrou 

correlação estatística significativa com o comprimento (F = 0,1036; GL = 1; r
2 

=            

-0,0279; p =0,7481), largura (F = 1,0430; GL = 1; r
2 

= 0,0013; p =0,3158) e altura das 
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praias (F = 0,9266; GL = 1; r
2 

= 0,0022; p =0,6551). A análise das regressões lineares 

entre a distância média ninho-rio e o comprimento das praias (F = 5,3071; GL = 1; r
2 

= 

0,1154; p =0,0263) e a distância média ninho-rio e a largura das praias (F = 7.0722; GL 

= 1; r
2 

= 0,1554; p =0,0117) foram significativamente relacionadas (Figura 6), porém 

essa distância não foi estatisticamente relacionada com a altura das praias (F = 0,5654; 

GL = 1; r
2 

= -0,0133; p =0,5361). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Regressão linear entre a distância média dos ninhos-rio e o comprimento das 

praias (A) e entre a distância média dos ninhos-rio e a largura das praias (B) de 

nidificação de Podocnemis unifilis na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental 

(Brasil). 
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Houve um padrão de preferência para nidificação em praias cuja vegetação 

circundante apresentava altura entre 5 e 20 m. Nesses locais de nidificação, a análise do 

substrato indicou que 78,33% dos ninhos foram depositados em ambiente de areia; 

12,77% em solo com seixo; 6,1% em folhas secas e 2,77% em terra (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Número de ninhos de Podocnemis unifilis na bacia do Rio Araguari, 

Amazônia oriental (Brasil), em relação ao solo e altura da vegetação da floresta. 

 Altura da Floresta  

Tipo de solo até 5 m  acima de 5 até 20 m acima de 20 m Total de ninhos 

Areia 17 111 13 141 

Terra  5 0 0 5 

Folhas secas 0 6 5 11 

Seixos 0 23 0 23 

Total de ninhos 22 140 18 180 

 

 

Para a análise dos ninhos de P. unifilis, 23 foram abertos para medidas da 

abertura interna, externa, profundidade média até o primeiro ovo, profundidade média 

total das câmaras (Tabela 2). Nesses ninhos, encontrou-se um total de 324 ovos, tendo 

perda de 12 ovos durante os procedimentos de busca. A média de ovos foi de 14,0 ± 6,0, 

variando de 4 a 26 ovos/ninhos. Para avaliar a biomassa média de ovos, 13 ninhos 

foram considerados (Tabela 3). Em 12 ninhos, o tempo médio de incubação foi de 64,5 

± 6,5 dias, com variação de 61 a 80 dias.  
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Tabela 2. Medidas das câmaras dos ninhos (N=23) de Podocnemis unifilis na bacia do 

Rio Araguari, Amazônia oriental (Brasil). Valores expressam média ± desvio (DP). 

Parâmetros  Média ± DP Mínino-Máximo 

Diâmetro de entrada (cm) 11,4 ± 2,4 6,0-20,0 

Diâmetro interno máximo (cm) 16,2 ± 2,1 13,9-17,3 

Profundidade média (cm) 6,1 ± 2,2 4,3-7,8 

Profundidade média total (cm) 18,2 ± 3,4 12,0-24,0 

 

 

Tabela 3. Medidas dos ovos e ninhos de Podocnemis unifilis na bacia do Rio Araguari, 

Amazônia oriental (Brasil). Valores expressam média ± desvio (DP). 

Parâmetros  N Média ± DP Mínino-Máximo 

Massa (g) 312 26,8 ± 4,6 15,0-38,2 

Comprimento (mm) 312 47,7 ± 2,6 40,0-55,0 

Largura (mm) 312 30,4 ± 2,6 24,0-37,0 

Biomassa média dos ninhos (g) 13 381,5 ± 178,0 106,8-768,5 

 

 

Em geral, os ovos de P. unifilis apresentaram forma elíptica. Devido ao 

variado tempo de incubação, os ninhos recentes apresentam ovos de cor rosa, casca 

bastante rígida e encontravam-se úmidos com liquido transparente e viscoso. Porém, os 

ninhos mais antigos tinham ovos com casca flexível e coloração esbranquiçada, 

podendo ter manchas ferruginosas ou escuras em função do tipo de solo. 

Em dezembro os neonatos começaram a eclodir e as medidas biométricas e 

o índice de condição corporal (ICC) foram verificados (Tabela 4). O ICC foi próximo 

ao padrão 1,00; indicando boas condições no consumo do vitelo pelos neonatos.  
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Tabela 4. Parâmetros biométricos e índice de condição corporal (ICC) de neonatos de 

Podocnemis unifilis (N=138) na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental (Brasil). 

Valores expressam média ± desvio (DP). 

Parâmetros  Média ± DP Mínimo-Máximo 

Massa corporal (g)  20,22 ± 2,58 14,8-24,5 

Comprimento da carapaça (mm) 44,84 ± 4,37 33,0-54,0 

Largura da carapaça (mm) 38,61 ± 4,45 25,0-47,0 

Comprimento do plastrão (mm) 43,84 ± 3,00 39,0-53,0 

Largura do Plastrão (mm) 24,58 ± 3,07 16,0-34,0 

Distância carapaça-plastrão (mm) 11,57 ± 2,72 5,0-18,0 

Comprimento da cabeça (mm) 14,55 ± 2,49 9,0-21,0 

Largura da cabeça (mm) 13,26 ± 2,42 10,0-19,0 

Distância interocular (mm) 3,18 ± 0,83 1,0-6,0 

Altura máxima do casco (mm) 25,55 ± 2,79 17,0-30,0 

Índice de condições corporal 0,99 ± 0,02 0,91-1,06 

 

 

De 23 ninhos abertos, sete tiveram sucesso, nesses foi encontrado em média 

3,2 ovos/ninho sem desenvolvimento aparente e 2,87 neonatos mortos/ninho.  As taxas 

reprodutivas foram avaliadas em 46 ninhos (25,5% do total), considerando também os 

ninhos predados, destes, 23 ninhos foram abertos logo após a postura e os outros 23 

ninhos foram abertos durante a saída de neonatos.  

Nos ninhos analisados foram contabilizados 647 ovos e 161 neonatos vivos. 

Assim, a taxa de fecundidade (Tf) foi de 3,5 por fêmea; taxa de eclosão (Te) de 0,24 

filhotes por ninho; sucesso de ovos (Sc) de 24,88% e produção anual de filhotes (Tpf) 

de 0,07 para cada ninho.  

Na bacia do Rio Araguari, dos 180 ninhos encontrados, 20,0% (N=36) 

permaneceram intactos, mas 80,0% (N=144) foram perdidos. Dessas perdas, em 75,5% 

(N=136) dos casos os ovos foram coletados pelo homem para consumo; 2,7% (N=5) 

sofreram predação por animal e 1,67% (N=3) alagamento pelo rio, devido a enchente 

repentina (repiquete). 
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DISCUSSÃO 

Na bacia do Rio Araguari, região da Amazônia oriental, o período de 

nidificação de P. unifilis foi de setembro a novembro, mas o pico de nidificação ocorreu 

em outubro. Similarmente, para essa mesma espécie de tartaruga do Rio Curuá, no 

estado do Pará (Brasil), também na região da Amazônia oriental, o período de 

nidificação ocorreu de outubro a novembro (Almeida et al. 2005). Porém, para P. 

unifilis do Rio Javáes, região da Amazônia oriental (estado de Tocantins), o período de 

nidificação ocorreu de julho a setembro (Ferreira Júnior e Castro 2003).  Na Amazônia 

central (estado do Amazonas), o período de nidificação entende-se do final agosto a 

setembro (Fachin-Teran e Von Mulhen 2003) nos Rios Japurá e Solimões, e de agosto a 

dezembro no Rio Purus (Pantoja-Lima et al. 2009). Em geral, o período de desova e 

incubação ocorre durante estiagem, para que a eclosão dos ovos seja na início da 

estação chuvosa (Caputo et al. 2005; Fachín-Teran e Von  Mulhen 2006). Portanto, na 

Amazônia brasileira, o período de nidificação do P. unifilis ocorre, em geral, nos meses 

de agosto a novembro, influenciado pela baixa precipitação pluviométrica, elevação da 

temperatura e, consequentemente, diminuição dos níveis dos rios da região. 

Para P. unifilis, a semelhança de outras espécies de tartarugas, a escolha do 

local de postura dos ovos visa o sucesso de eclosão dos filhotes e a aptidão dos 

reprodutores (Seminoff et al. 2003). O tipo de solo e vegetação são fatores essenciais 

para o habitat e microambiente de desova dos animais, uma vez que esses fatores 

influenciam significativamente no desenvolvimento dos embriões e no sucesso dos 

neonatos, bem como na determinação sexual e nas taxas de predação (Ferreira-Júnior 

2009a; Ferreira-Júnior 2009b).  

Na bacia do Rio Araguari, a maioria dos ninhos de P. unifilis (78,33%) foi 

encontrada em praias arenosas que apresentavam áreas maiores (em comprimento, 

largura e altura). Não houve correlação significativa entre o número de ninhos e a 

distância do ninho com a vegetação, embora tenha sido observada preferência por locais 

de desova próximos às áreas com vegetação de 5 e 20 m de altura. Porém,  foi 

observado correlação positiva entre o número de ninhos por praia e a distância média 

dos ninhos em relação ao rio, indicando que há um padrão de escolha de locais para 

nidificação. Similarmente, para P. unifilis do Rio Purus (AM), os locais de preferência 
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de desova foram próximos à vegetação em áreas arenosas e locais mais baixos as praias 

(Pantoja-Lima et al. 2009). Em contraste, na região do médio Rio Solimões (AM), os 

locais de nidificação ocorreram em substrato argiloso (67,5%) e arenoso (25,0%) 

(Fachin-Teran e Von Mulhen 2003; Fachín-Teran e Von  Mulhen 2006). Essa espécie 

de tartaruga pode desovar em ambientes com outros diferentes substratos que não os 

arenosos e/ou argilosos (Fachín-Teran e Von  Mulhen 2006), quando em ambientes com 

predominância de outras espécies de gênero Podocnemis, principalmente Podocnemis 

expansa (Pantoja-Lima et al. 2009). Todavia, o tipo de substrato pode influenciar no 

tempo de eclosão dos ovos dessas espécies de tartarugas (Fachin-Teran e Von Mulhen 

2003; Ferreira-Júnior e Castro 2003).    

Para P. unifilis da bacia do Rio Araguari, houve influência da  distância dos 

ninhos em relação ao rio, resultado similar a descrito por Fachín-Teran e Von  Mulhen 

(2006) em animais da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, médio 

Rio Solimões (AM). Porém, não houve correlação entre o número de ninhos por praia e 

a altura média desses ninhos em relação ao rio, uma vez que a variação de altura dos 

ninhos em relação ao rio foi de 0,25 até 3,5 m. Em P. unifilis  do Rio Javaés, 50,0% dos 

ninhos foram também encontrados em alturas de 0,48 a 1,26 m em relação ao nível do 

rio (Ferreira-Júnior e Castro 2003). Similarmente, para essa espécie do Rio Purus, 

também foi relatada tendência dos animais procurar os locais mais elevados (2,0 a 4,0 

m) em relação ao nível do rio para sua desova (Pantoja-Lima et al. 2009). Portanto, em 

geral, P. unifilis desova quando as praias mais altas estão aparentes, evitando assim 

perdas de ninhos por alagamento repentino (Fachín-Teran e Von  Mulhen 2006), 

fenômeno comum  devido a rápida elevação dos rios na Amazônia. 

As medidas de diâmetro e profundidade dos ninhos de P. unifilis deste 

estudo foram similares as descritas para essa espécie do Rio Samiria e Loreto, na 

Colômbia (Fachín- Terán 1993), Rio Solimões (Fachin-Teran e Von Mulhen 2003) e 

Rio Javaés (Ferreira-Júnior e Castro 2003). Além disso, houve a preferência por ninhos 

com profundidade total variando de 12 a 24 cm. Porém, uma maior profundidade dos 

ninhos aumenta o tempo de incubação dos ovos de P. unifilis (Ferreira-Júnior e Castro 

2003), interferindo nas características dos embriões. Temperaturas mais elevadas 

diminuem o tempo de incubação dos ovos (Booth e Astill 2001; Ferreira-Júnior e Castro 
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2003) e contribui na formação de neonatos com menor massa corporal, devido ao baixo  

consumo da reserva vitelínica e maior custo de produção energética (Booth e Astill 

2001). Todavia, para P. unifilis da bacia do Rio Araguari, o tempo médio de incubação 

dos ovos foi de 63,5; e resultados similares foram encontrados por Fachin-Teran e Von 

Mulhen (2003), para essa tartaruga do Rio Solimões (AM).  

O número médio de ovos (14 ± 6) de P. unifilis da bacia do Rio Araguari foi 

menor comparado a outros estudos, enquanto o tamanho médio dos ovos foi maior 

(47,72 x 30,43 mm) quando comparados os de amimais do Rio Samiria (31,3 ± 4,4 

ovos/tartarugas com 42,7 x 30,3 mm)  (Fachín- Terán 1993) e  Rio Solimões (35,1 ± 5,9 

ovos/tartarugas com 42,4 x 30,7 mm) (Fachin-Teran e Von Mulhen 2003). Porém, esse 

resultados distintos podem estar diretamente relacionados ao tamanho diferenciado dos 

reprodutores desses estudos. Em geral, fêmeas de P. unifilis maiores produzem maior 

ninhada (Pignati e Pezzuti, 2012) e com ovos maiores (Loehr et al. 2004; Pignati e 

Pezzuti, 2012)  quando comparados a  fêmeas com menor massa corporal. 

Em quelônios, diferentes parâmetros tem sido usados para determinar a sua 

condição corporal, entre esses a medida do tamanho da carapaça e da massa corporal. 

Porém, a massa corporal é uma medida cuja vantagem está no fato de não apresentar 

linearidade com a saúde do animal. Ambos os parâmetros podem ser usados para a 

determinação do índice de condição corporal, um importante indicador quantitativo do 

grau de bem-estar dos animais. Esse índice pode ser usado como uma importante 

ferramenta de avaliação do estado de saúde de uma população de tartarugas em seu 

ambiente, uma vez que pode refletir condições nutricionais e fisiológicas, estresse, 

desidratação, reserva energética e doenças (Willemsen e Hailey 2002; Loehr et al., 

2004; Lambrada-Martagón et al. 2010).  

O tamanho da carapaça e a massa corporal de neonatos de P. unifilis da 

bacia do Rio Araguari (AP) foram similares aos descritos por Fachin-Teran e Von 

Mulhen (2003). Além disso, os índices de condição corporal (ICC) desses neonatos 

demonstraram boas condições de saúde nesse ambiente natural amazônico, semelhante 

ao que foi descrito para outras espécies de tartarugas (Loehr et al., 2004; Lambrada-

Martagón et al. 2010). 
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Na Amazônia, é cultural o consumo de ovos de tartarugas, por isso o 

sucesso da eclosão dos ninhos de P. unifilis da bacia do rio Araguari (Amazônia 

oriental) foi de apenas 20,0%, devido as elevadas perdas por predação de animais, mas, 

sobretudo pela coleta de ovos, pela população da região.  Similarmente, para P. unifilis 

do Rio Nichare-Tawadu (Venezuela) a perda de ovos foi de 83,0%, causada tanto pelo 

homem ou como por predação animal (Escalona e Fa 1998). Porém, elevadas perdas 

(65,98%) de ovos de P. unifilis no Rio Javáes (Tocantins) ocorrem somente em função 

da causas naturais, tais como alagamentos e predação animal (Ferreira-Júnior e Castro 

2003), devido a eficácia de planos de proteção adequados para as tartarugas da região. 

Portanto, os resultados indicam que a grande proximidade dos locais de nidificação de 

P. unifilis com as comunidades ribeirinhas e urbanas, em geral, é o principal fator 

determinante na perda de ovos e, consequentemente na densidade populacional das 

tartarugas na região. 

 

CONCLUSÃO 

Este primeiro estudo sobre a nidificação de P. unifilis na região da 

Amazônia oriental demonstrou que o tamanho médio dos ovos foi maior que de outras 

regiões da Amazônia, influenciando positivamente a qualidade corporal dos neonatos. 

Além disso, indicou baixa interferência de fatores ambientais e antrópicos na 

reprodução desses animais. Porém, a principal ameaça para essa espécie de tartaruga na 

região é o elevado consumo de ovos, pela população. Portanto, é urgente a necessidade 

de elaboração de planos de conservação, a partir de medidas de proteção de praias de 

nidificação, translocação de ninhos e incentivo ao cultivo; uma vez que mesmo nas 

áreas de unidades de conservação, as medidas de fiscalização não estão minimizando a 

intensa coleta de ovos, e está ameaçando os estoques naturais dessa tartaruga na região.   
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7. CAPÍTULO 2 
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Impactos antrópicos na nidificação de tartarugas Podocnemis unifilis 

(Podocnemididae) em áreas de reservas e urbana da Amazônia oriental  
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RESUMO 

Este estudo avaliou a influência de impactos antrópicos na nidificação de Podocnemis 

unifilis em um trecho da região do Rio Falsino, em área de duas reservas florestais, e 

um outro trecho na área urbana de Porto Grande, no Rio Araguari, estado do Amapá, na 

Amazônia oriental (Brasil). Um total 180 ninhos foram localizados, 89,4% estavam nas 

áreas das reservas florestais, mas somente 10,6% na área urbana. No Rio Falsino, foi 

observado um padrão de desova, pois o número de ninhos teve relação com o 

comprimento e largura dos locais de nidificação. No Rio Araguari, os ninhos P. unifilis 

foram geralmente encontrados em locais com vegetação circundante de até 5 m de 

altura, distância mínima de 120 m das residências e imediatamente ou após os locais de 

maior exploração de seixos. No Rio Falsino, apesar das fêmeas ter apresentado ovos 

menores, os neonatos foram maiores e com Índice de Condição Corporal (ICC) também 

maiores que os neonatos do Rio Araguari. Na bacia do Rio Araguari, cerca de 80,0% 

dos ninhos foram predados, devido grande coleta de ovos para alimentação, em sua 

maioria. Além disso, encontrou-se que a pressão de caça de animais adultos tem sido 

intensa. Apesar de uma das áreas investigadas estar na região de duas reservas 

florestais, os impactos antrópicos foram similares aos da área urbana, indicando a 

eminente necessidade da implementação de programas de proteção para conservação 

dessa população de tartaruga. 

 

Palavras-chave: ninhos, neonatos, ovos, tracajá, tartaruga de água doce. 
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INTRODUÇÃO 

Podocnemis unifilis Troschel, 1848 (Podocnemididae) é uma tartaruga que 

habita rios, igarapés, riachos, lagos e áreas alagadas das bacias dos Rios Amazonas e 

Orinoco (Pritchard e Trebbau, 1984). Apresenta a maior distribuição geográfica para 

uma espécie de quelônio de água doce da Amazônia, podendo ser encontrada na 

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

Brasil. No Brasil, P. unifilis está distribuída em todos os estados da região Norte, além 

dos estados de Goiás e Mato Grosso (Thorbjarnarson et al., 1993), na região central do 

país. 

 Atualmente, a espécie de tartaruga enquadra-se como vulnerável (IUCN, 2012), 

em função da intensa exploração de  seus estoques naturais.  Para as populações naturais 

de quelônios, as duas principais ameaças são a intensa exploração pelo homem e a 

modificação de seus habitats (Pantoja-Lima et al., 2009). A primeira ameaça se deve ao 

intenso consumo de carnes, vísceras e ovos de tartarugas, uma vez que esses animais 

são uma das principais fontes de proteína na alimentação de comunidades indígenas e 

ribeirinhas amazônicas, além do uso para fins medicinais e confecção de adornos e 

utensílios. A segunda ameaça ocorre pelas alterações de habitats e microhabitats de 

nidificação, os quais podem interferir no sucesso dos ninhos, uma vez que em alguns 

dos estágios da incubação dos ovos a determinação sexual é influenciada por 

características do ambiente tais como: a vegetação, granulometria dos tabuleiros de 

desova, temperatura ambiental, umidade do ar e do solo, fatores que podem causar 

sérias alterações no padrão de razão sexual e variabilidade genética das população de P. 

unifilis (Ferreira-Junior et al., 2007; Ferreira-Júnior, 2009a; Ferreira-Júnior, 2009b). 

  Diversos estudos (Fachín- Terán, 1993; Fachin-Teran et al., 1995; Rebêlo e 

Pezzuti, 2000; Fachin-Teran e Von Mulhen, 2003; Fachín-Teran et al., 2004; Caputo et 

al., 2005; Fachín-Teran e Von  Mulhen, 2006) sobre a influência da coleta de ovos e 

caça de quelônios adultos e efeitos da destruição de habitat demonstram que o declínio 

das populações de quelônios está mais fortemente associado ao aumento das atividades 

que alteram principalmente as paisagens das planícies de inundação da região 

amazônica (Rebêlo e Pezzuti, 2000).  

Na bacia do Rio Araguari, região da Amazônia oriental (Norte do Brasil), o 
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crescimento populacional urbano e as modificações dos habitats de P. unifilis, devido a 

exploração de seixos em leito dos rios e a construção de hidrelétricas podem estar 

causando alterações nos padrões de nidificação dessa tartaruga, ainda não avaliados. 

Assim, o presente estudo comparou os efeitos dos impactos antrópicos nos padrões de 

nidificação e nas características corporais de neonatos de P. unifilis em áreas de reservas 

florestais (região de baixo impacto) e área urbana (região de alto impacto) na bacia do 

Rio Araguari, estado do Amapá, região da Amazônia oriental, no Norte do Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A região apresenta clima tropical úmido, com temperatura média variando 

entre 27,3 a 29,9°C, precipitação superior a 2.000 mm/ano, com relevo 

predominantemente plano, com partes suavemente onduladas. O solo é bastante 

diversificado: Latossolo amarelo; Latossolo vermelho-amarelo; Latossolo vermelho-

amarelo Argiloso e Argiloso vermelho-amarelo, a vegetação dominante nas margens 

dos rios é a floresta de terra firme, a floresta de terra firme-úmida e regeneração 

(Bernard, 2006). 

O presente estudo foi conduzido em uma extensão de 70 km de rios da bacia 

hidrográfica do Rio Araguari (região da Amazônia oriental, Brasil, divididos em dois 

trechos conseguintes de 35 km cada (Figura 1). No período de maio a dezembro de 

2011, durante 10 dias mensais, foi realizado monitoramento dos possíveis locais de 

desova de Podocnemis unifilis (Licença do ICMBio: 28856-1). 
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Figura 1. Localização da área de estudo na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental, 

Brasil. Mapa elaborado a partir dos dados shape file do Zoneamento Ecológico 

Econômico do IEPA, Sistema de coordenadas UTM Zona 22N e dados do projeto 

Terraclass (2011). 

 

 No trecho do Rio Falsino, há duas unidades de conservação de uso 

sustentável, a Floresta Nacional do Amapá (Flona-AP) e a Floresta Estadual do Amapá 

(Flota-AP), no município de Ferreira Gomes. A região tem baixa influência antrópica, 

em função da existência de apenas duas residências de moradores ribeirinhos, 

fiscalização e ao difícil acesso a região. Esse primeiro local de coleta localiza-se a 35 

km acima da confluência com o Rio Araguari. Após 20 km do término do trecho do Rio 

Falsino está localizado o primeiro ponto do trecho do Rio Araguari, que segue em 

direção a foz e abrange a área urbana da cidade de Porto Grande.  

Floresta Nacional do Amapá 

Floresta Estadual do Amapá 
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Essa região apresenta cobertura vegetal da margem do rio bastante alterada 

em função do crescimento populacional urbano, presença de diversas residências com 

fins recreativos e empreendimentos econômicos como empresas de exploração de seixo 

e pedras para a construção civil. Além disso, esse trecho investigado está próximo ao 

reservatório da Hidrelétrica (UHE) Coaracy Nunes, em funcionamento na região há 

mais de 30 anos e também sofre influência direta da UHE Ferreira Gomes, que está em 

construção. E nesta região será instalada a uma terceira hidrelétrica, a UHE Cachoeira-

Caldeirão, que está fase de licenciamento. 

 

Parâmetros de nidificação 

No período de agosto a dezembro de 2011, em visitas mensais com duração 

de 10 dias cada uma, todos os possíveis locais de desova de P. unifilis foram 

monitorados em ambos os trechos para identificação de ninhos. Todos os locais de 

desova foram então georreferenciados e plotadas em mapa com auxílio de programa 

ArcGis 10.  

Com auxilio de trena foram medidos o comprimento, largura e altura 

máxima dos locais de nidificação em relação ao rio. Os substratos de desova foram 

também classificados em quatro tipos: areia, seixo, terra preta e folhas secas. Foi 

classificada a altura da vegetação circundante de terra firme, definindo-se então três 

escores: 1- vegetação gramínea, regeneração, árvores dispersas de até 5 m; 2- 

predomínio de espécies arbóreas acima de 5 e até 20 m e 3- predomínio de espécies 

arbóreas acima de 20 m de altura. 

A localização dos ninhos de  P. unifilis foi realizada de forma visual, a partir de 

rastros na areia deixados pelas fêmeas na noite anterior e também com auxilio de vara 

de madeira de 15 cm inserida no solo da praia em regiões em que esse estava  

superficialmente remexido. Após a verificação dos ovos próximos a superfície do solo, 

os ninhos foram novamente recobertos (Fachín-Terán, 1993).   

Todos os ninhos foram georreferenciados e marcados com as seguintes 

informações: número do ninho, data e hora em que o ninho foi encontrado, coordenada 

geográfica e provável data de eclosão. Essa identificação dos ninhos foi feita de forma 

discreta e criteriosa, evitando-se a fácil identificação por populares da região. Para tal, 
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após o fechamento do ninho uma pequena pedra foi colocada logo acima dos ovos, e 

nesta estava amarrado um barbante que em sua extremidade possuía uma pequena 

garrafa pet, que continha uma placa (palito) de madeira com a identificação, enterrada 

acerca de 1 m de distância.  

A análise de distribuição e abundância dos ninhos foi conduzida usando-se o 

estimador Kernel, seguindo as recomendações de Câmara e Carvalho (2002), que 

indicou a intensidade dos  ninhos nas duas áreas investigadas. 

23 Ninhos escolhidos aleatoriamente foram abertos logo após a postura para 

a quantificação do número de ovos, profundidade total e diâmetro da abertura da câmara 

de nidificação, massa de ovos, comprimento máximo e largura máxima dos ovos.  Os 

ovos desses ninhos foram manuseados cuidadosamente evitando-se rotações ou 

exposições diretas ao sol. Após as medições os ovos foram devolvidos aos respectivos 

ninhos, e para cada um deles também foram realizadas medidas em relação à distância 

até a vegetação, distância até o rio e altura desses em relação ao rio. 

O número de ninhos em cada área foi avaliado considerando que cada fêmea 

faz apenas uma postura anual de ovos. Durante a fase de eclosão dos ovos,  ninhos com 

sucesso foram abertos para verificação do tamanho da ninhada (número de ovos por 

ninho). O sucesso e a predação aparente dos ninhos foram calculados a partir do número 

de ninhos com sucesso ou número de ninhos com insucesso dividido pelo número total 

de ninhos multiplicado por 100.  

No momento da saída dos ninhos em direção ao rio, neonatos foram 

coletados para determinação de seu comprimento máximo da carapaça, largura máxima 

da carapaça, comprimento máximo do plastrão, largura máxima do plastrão, distância 

carapaça-plastrão, largura da cabeça, comprimento máximo da cabeça, distância 

interocular, altura máxima do casco, usando um paquímetro manual.  A massa corporal 

dos neonatos foi obtida com auxílio de balança digital apropriada. O índice de condição 

corporal (ICC) foi determinado a partir dos valores de comprimento máximo da 

carapaça (cm) e de massa corporal (g), seguindo as recomendações de Le-Cren (1951).  

A estimativa de predação de ninhos foi realizada considerando ninhos com 

sucesso aqueles em que pelo menos um filhote, foi liberado para a natureza. O protocolo 

de Mayfield (1961, 1975) auxiliou na contabilização do número de dias em que os 
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ninhos permaneceram em seu local de desova, tendo-se como inicial o dia em que foi 

encontrado (0) e dia da eclosão, predação, coleta ou eclosão, o ultimo dia em que o 

ninho ainda foi encontrado (X). Quando não foi possível acompanharmos os dias 0 e X 

estes foram estimados, calculando-se a média, entre o ultimo dia observado (ou não 

observado para o dia 0) e o primeiro dia em que o ovo não foi mais encontrado 

(primeiro dia encontrado, para o dia 0). Foi calculada a diferença entre o dia final e 

inicial e, posteriormente, a média para cada região.  

 

Avaliação da pressão antrópica 

O trecho na região do Rio Falsino, área das duas reservas florestais, foi 

considerado a região controle em relação à quantidade de atividades potencialmente 

impactantes, pois a presença dessas é muito baixa (existem apenas duas residências), no 

caso de atividades com exploração de minérios e pedras para construção civil.  No 

trecho do Rio Araguari,  as atividades que causam impactos ao ambiente das margens 

do rio foram verificadas por meio do registro de coordenadas geográficas, com auxilio 

de receptor de sistema de posicionamento global (GPS), para elaboração de mapas com 

auxilio do programa ArcGis 10 e  ArcMap. Assim, foram realizadas comparações entre 

as duas áreas estudadas. 

No rio Araguari, a distância dos ninhos em relação as residências foram 

avaliadas a partir da determinação de áreas circulares com raios de 50, 100, 150, 200 e 

250 m, com referência aos pontos dos ninhos que foram gerados com o uso do Multiple 

Ring Buffer. Além disso, foi realizada a relação da intensidade de exploração de seixo a 

partir do estimador Kernel, que segundo Câmara e Carvalho (2002) avalia a intensidade 

de pontos. Nesta análise incluem-se os pontos de localização dos ninhos encontrados.  

O impacto sobre a coleta de ovos e adultos foi investigado usando-se a 

técnica de entrevistas formais, informais, além de observação participativa, visando 

obter informações sobre as espécies de quelônios existentes na região, a exploração de 

ninhos e de adultos de P. unifilis tais como: frequência de caça, fim a que se destina, 

distância de deslocamento para caça e principais instrumentos de captura utilizados 

(Apêndice B).  
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Devido a grande diversidade de nomes comuns que cada espécie de 

quelônio possui na região, durante a entrevista foi mostrado aos entrevistados uma 

chave-fotográfica de identificação das espécies, para que esse pudesse definir 

exatamente a qual espécie estava relatando (Apêndice C). Para responder a essas 

perguntas, foram entrevistados 30 moradores das margens do rio Araguari que 

concordaram em falar abertamente sobre o assunto, residiam na área urbana da cidade 

de Porto Grande (AP) e desenvolviam as atividades de pesca e coleta de adulto ou ovos 

de quelônios para fins de subsistência ou comercialização. As entrevistas foram 

analisadas a partir de estatística descritiva, tendo como referência o número amostral de 

todas as entrevistas realizadas. 

 

Análises estatísticas 

Os dados descritivos foram apresentados com os valores médios e desvio 

padrão. Todos os dados foram testados quanto a normalidade usando o teste de 

D’Agostino e o teste “t” para comparação entre dados paramétricos dos dois locais. 

Dados não-paramétricos foram comparados pelo teste Mann-Whitney (U). Para análises 

de correlações entre dados, foi usada correlação posto de Spearman (rs). Todas as 

análises foram realizadas com auxilio dos softwares BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007) e 

R versão 2.15.0.  

 

RESULTADOS 

 

A distribuição e abundância dos ninhos de P. unifilis indicaram diferenças 

entre os dois trechos estudados. No Rio Falsino, ao longo de 35 km, em 22 locais de 

desova foi encontrado 89,5% (N=161) dos ninhos. No trecho de 35 km do Rio Araguari, 

em 12 locais de desova ocorreu somente 10,5% (N=19) dos ninhos (8,5 vezes menor) e 

a distribuição foi restrita aos últimos 16 km,  em direção a foz desse rio (Figura 2).  
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A distância dos ninhos até a vegetação (t = 0,9777; GL = 178; p= 0,3301), 

dos ninhos até o rio (t = -1,4590; GL = 178; p = 0,1471) e a altura dos ninhos em 

relação a água (t = -0,9660; GL = 178; p = 0,3359) não mostraram diferenças 

estatísticas entre os trechos estudados (Tabela 1). 

 

 

 Figura 2. Distribuição e abundância dos ninhos de Podocnemis unifilis nos Rio Falsino 

e Rio Araguari, na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental, Brasil, em 2011. 

Elaborado a partir dos dados shape-file do Zoneamento Ecológico Econômico do IEPA, 

Sistema de coordenadas UTM Zona 22N e imagem orbital do sensor TM 5 satélite 

Landsat órbita-ponto 226/59 com composição colorida 5R4G3B em 2008. 
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Tabela 1. Medidas ambientais em relação aos ninhos de Podocnemis unifilis nos rios 

Falsino e Araguari, na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental, Brasil. Valores 

seguidos por letras distintas indicam diferenças pelo teste t. 

 

Trechos Parâmetros Média ± DP 

Rio Falsino 

(N=161) 

Ninhos-vegetação (m) 2,60 ± 2,60a 

Ninhos-água (m) 5,54 ± 3,64a 

Altura dos ninhos (m) 1,06 ± 0,45a 

Rio Araguari 

(N=19) 

Ninhos-vegetação (m) 2,11 ± 2,63a 

Ninhos-água (m) 4,26 ± 3,01a 

Altura dos ninhos (m) 1,05 ± 0,49a 

 

 

Os locais de desova de P. unifilis apresentaram semelhanças quanto as 

medidas de comprimento (U = 95,00; GL = 1; p = 0,1824) e largura (t = -0,3433; GL = 

27,86; p = 0,7340) (Tabela 2). Porém, diferiram estatisticamente em relação à altura 

média das praias de desova (t = 2,8280; GL = 32; p = 0,0080), que foi maior no Rio 

Araguari (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Medidas dos locais de desova de Podocnemis unifilis nos rios Falsino e 

Araguari, bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental, Brasil. Valores seguidos por letras 

distintas indicam diferenças pelos testes de Mann-Whitney e teste t. 

 

Trechos Parâmetros Média ± DP 

Rio Falsino 

(N=22) 

Comprimento (m) 4,82 ± 56,68 a 

Largura (m) 11,17 ± 20,10 a 

Altura máxima (m) 1,29 ± 0,56 b 

Rio Araguari 

(N=12) 

Comprimento (m) 37,85 ± 21,81a 

Largura (m) 9,47 ± 6,35 a 

Altura máxima (m) 2,03 ± 0,72 a 
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No Rio Falsino, houve correlação positiva altamente significativa entre o 

número de ninhos e o comprimento das praias (F = 81,3301; r
2
= 0,7928; GL = 1; p 

<0,0001) (Figura 3A), mas o mesmo não ocorreu no Rio Araguari (F = 2,2142; r
2
= 

0,0994; GL = 1; p = 0,1652) (Figura 3B). Correlação positiva altamente significativa foi 

encontrada entre o número de ninhos e a largura da praia no Rio Falsino (F = 114,6515; 

GL = 1; r
2
= 0,8440; p<0,0001) (Figura 3C), mas não foi significativa no Rio Araguari 

(F = 0,0328; GL = 1; r
2
= -0,0964; p =0,8537) (Figura 3D). A ausência de correlações 

também foi observada entre o número de ninhos e altura da praia nos trechos do Rio 

Falsino (F = 2,8905; GL = 1; r
2
= 0,0826; p =0,1013) e Rio Araguari (F = 0,9406; GL = 

1; r
2
= -0,0054; p =0,6429). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Relação entre o número de ninhos de Podocnemis unifilis e o comprimento dos 

locais de desova no Rio Falsino (A) e Rio Araguari (B), largura dos locais de desova no 

Rio Falsino (C) e no Rio Araguari (D), na bacia do rio Araguari, Amazônia oriental, 

Brasil. 

C D 

A B 
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Para nidificação de P. unifilis, o substrato predominante usado foi o arenoso 

tanto no trecho do Rio Falsino (80,75%) como no trecho do Rio Araguari (57,89%), 

mas a deposição em substrato de foliço ocorreu apenas no Rio Falsino, enquanto 

substrato de terra ocorreu somente no Rio Araguari (Figura 4). No Rio Falsino, os 

ninhos estavam circundados por vegetação com altura entre 5 e 20 metros. Porém, no 

Rio Araguari os ninhos foram depositados, em sua maioria, em locais que possuíam 

vegetação predominante com altura de até 5 metros (Figura 5). Além disso, em ambos 

os trechos, os ninhos foram depositados em locais com incidência direta de luz solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percentual de ninhos de Podocnemis unifilis depositados de acordo com os 

diferentes substratos em ambos os rios da bacia do rio Araguari, Amazônia oriental, 

Brasil. 
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Figura 5. Percentual de ninhos de Podocnemis unifilis de acordo com a altura da 

vegetação predominante, para ambos os rios da bacia do Rio Araguari, Amazônia 

oriental, Brasil. 

 

No Rio Falsino, a média do número de ovos de P. unifilis foi de 12,07 ± 

4,37 (5 a 20 ovos/ninho) e no Rio Araguari foi de 15,88 ± 7,45 (4 a 26 ovos/ninho), 

assim houve diferença entre essas duas áreas estudadas (U= 28,00; p = 0,0389). O 

tamanho dos ovos em P. unifilis do Rio Araguari foi maior quando comparados aos do 

Rio Falsino, como indicou a análise estatísticas do peso (t = 3,0775; GL = 309,92; p = 

0,0013), comprimento (t = 1,8349; GL = 308,96; p = 0,0344) e largura (t = 1,5895; GL 

= 305,04; p = 0,0312) desses ovos (Tabela 3). Porém, não foi possível avaliar os 

diferentes períodos de incubação nas duas áreas, pois o número de ovos que tiveram 

sucesso no Rio Araguari foi muito baixo, devido as coletas pelo homem.  
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Tabela 3. Medidas dos ovos de Podocnemis unifilis coletado nos Rios Falsino e Rio 

Araguari, na bacia do Rio, Amazônia oriental, Brasil. Valores seguidos por letras 

distintas indicam diferenças pelo teste t. 

 

Trechos Parâmetros Média ± DP 

Rio Falsino 

(N=173) 

 

Peso (g) 26,19 ± 4,93b 

Comprimento máximo (mm) 47,46 ± 2,84b 

Largura máxima (mm) 30,26 ± 3,01b 

Rio Araguari 

(N=139) 

Peso (g) 27,76 ± 4,15a 

Comprimento máximo (mm) 48,06 ± 2,29a 

Largura máxima (mm) 30,64 ± 2,22a 

 

 

O tamanho e a massa corporal dos neonatos de ambos os locais investigados 

mostrou diferenças entre as duas áreas estudadas, para os valores médios de 

comprimento máximo da carapaça (t = 5,2587; GL = 42,05; p < 0,0001), largura 

máxima da carapaça (t = 4,2006; GL = 46,10; p = 0,0001), comprimento do plastrão (t = 

2,3153; GL = 45,79; p = 0,0251), comprimento máximo da cabeça (t = 3,0186; GL = 

136; p = 0,0031) e massa corporal (t = 4,2496; GL = 136; p < 0,0001). No entanto, não 

houve diferenças nos valores médios de largura do plastrão (t = 1,7789; GL = 136; p = 

0,0777), distância entre a carapaça e o plastrão (t = -0,0629; GL = 136; p = 0,9500), 

largura da cabeça (t = 1,1007; GL = 136; p = 0,2731), distância interocular (t = 0,4338; 

GL = 49,58; p = 0,6664) e altura máxima do casco (t = 0,5051; GL = 136; p = 0,6144). 

O índice de condição corporal dos neonatos mostrou diferenças significativas entre os 

animais de ambos os trechos (t = -10,2193; GL = 132,92; p<0,0001) (Tabela 4).   
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Tabela 4. Parâmetros biométricos de neonatos de Podocnemis unifilis do Rio Falsino 

(N=99) e Rio Araguari (N=39), na bacia do Rio Araguari, Amazônia oriental, Brasil. 

Valores seguidos por letras distintas indicam diferenças pelo teste t. 

 

Trechos Parâmetros Média ± DP 

Rio Falsino 

Comprimento da carapaça (mm) 45,16 ± 2,59 a 

Largura da carapaça (mm) 38,51 ± 3,35 b 

Comprimento do plastrão (mm) 42,84 ± 1,88 b 

Largura do Plastrão (mm) 23,40 ± 2,36 b 

Distância carapaça-plastrão (mm) 10,16 ± 1,48 a 

Comprimento da cabeça (mm) 11,92 ± 1,09 a 

Largura da cabeça (mm) 13,41 ± 1,70 b 

Distância interocular (mm) 3,21 ± 0,69 a 

Altura do casco (mm) 22,19 ± 1,58 b 

Massa corporal (g)  20,75 ± 2,39 a 

ICC 0,9995 ± 0,0296 a 

Rio Araguari 

Comprimento da carapaça (mm) 44,03 ± 7,10 b 

Largura da carapaça (mm) 38,90 ± 6,52 a 

Comprimento do plastrão (mm) 46,38 ± 3,74 a 

Largura do Plastrão (mm) 27,59 ± 2,56 a 

Distância carapaça-plastrão (mm) 15,18 ± 1,57 a 

Comprimento da cabeça (mm) 16,69 ± 1,08 a 

Largura da cabeça (mm) 17,44 ± 1,74 a 

Distância interocular (mm) 3,13 ± 1,13 a 

Altura do casco (mm) 27,03 ± 2,10 a 

Massa corporal 18,88 ± 2,58 b 

ICC 0,9710 ± 0,0180 b 
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No Rio Araguari, 78,94% (N=15) dos ninhos não tiveram sucesso na 

eclosão, devido a coleta de ovos pelo homem, exclusivamente. Similarmente, no Rio 

Falsino, 80,12% (N= 129) dos ninhos não tiveram sucesso, mas entre as causas desse 

insucesso 93,79% (N=121) tem-se as coletas de ovos pelo homem, 3,87% (N=5) a 

predação por animais e 2,47% (N=3) por alagamento dos ninhos em função da elevação 

repentina do nível das águas do rio  O tempo em que os ninhos permaneceram no local 

de postura no Rio Falsino foi de 26,8 dias e no Rio Araguari foi de 40,13 dias, 

mostrando  diferença estatística significativa entre essas duas áreas (t = -2,2751; GL = 

20,26; p = 0,0170).  

No Rio Araguari, entre os 19 ninhos encontrados, nenhum estava a uma 

distância menor que 120 m das residências; 15,78% foram localizados entre 121 e 150 

m das residências; 5,26 % entre 151 e 200 m das residências; 26,31% entre 201 e 250 m 

das residências. E a maioria (52,63%) dos ninhos estava localizado a uma distância 

maior que 250 m das residências (Figuras 6). 
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No Rio Araguari, uma avaliação da intensidade de extração de seixos 

demonstrou que 78,94% (N=15) dos ninhos de P. unifilis localizavam-se nas regiões de 

maior exploração dessa atividade econômica ou abaixo dessa (Figura 7). Como o 

revolvimento de areia do fundo rio, para a superfície durante a retirada de seixo, causa 

alteração no acúmulo e fluxo de areia, isso propiciou a formação de ambientes arenosos 

nas margens desse rio, locais preferidos para a nidificação de P. unifilis. 

Figura  6. Avaliação da distância entre os ninhos de Podocnemis unifilis e as residências 

na região do Rio Araguari, Amazônia oriental, Brasil. Mapa elaborado a partir dos dados 

shape-file do Zoneamento Ecológico Econômico do IEPA, Sistema de coordenadas 

UTM Zona 22N. 
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Na área urbana do município de Porto Grande, foram entrevistados 30 

morados de diferentes residências. As questões de maior relevância da entrevista 

referiam-se a coleta de ovos, caça de P. unifilis e outras espécies de quelônios na região.  

80,0% dos entrevistados indicaram que têm coletado tanto ovos quanto animais nos 

últimos dois anos; 13,3% realizaram essas práticas acerca de dois a quatro anos atrás e 

6,6% há mais de quatro anos. Para realizar essas coletas, 93,3% vai sozinho ou em 

grupos de até cinco pessoas. O principal meio de transporte utilizado (73,4%) é 

embarcação de madeira com motor de baixa potência ou pequenas embarcações de ferro 

Figura  7.  Avaliação da distribuição de ninhos de Podocnemis unifilis e a intensidade 

de extração de seixos no trecho do Rio Araguari, Amazônia oriental (Brasil). Mapa 

elaborado a partir dos dados shape file do Zoneamento Ecológico Econômico do IEPA, 

Sistema de coordenadas UTM Zona 22N. 
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e motor com média potência (23,3%). A distância indicada para realizar coletas foi de 

66 km. O tempo gasto para a coleta de ovos e caça de quelônios é de cinco horas, 

ocorrendo principalmente durante a noite, no período das 18 horas até a seis horas 

(93,3%) e durante a estação da seca entre setembro e dezembro (66,7%).  

As capturas de quelônios são realizadas em rios (50,0%) e igarapés 

(13,33%) principais, e tinham como principais instrumento/técnica de coleta as 

malhadeiras (36,6%), anzóis (26,6%), armas de fogo (13,3%), coleta manual nas praias 

(13,3%) e mergulho (10,0%), praticado quando em regiões profundas dos rios uma 

pequena embarcação de ferro e motor, de média potência, é usada para forçar o P. 

unifilis a emergir.  De acordo com as informações, em cada coleta, a quantidade de ovos 

coletados tem sido de 17 a 300 unidades, o número de animais capturados é de 1 a 50 

indivíduos, com massa corporal variando 1 a 6 kg. Além disso, 90,0% apontaram o P. 

unifilis como a espécie de quelônio mais coletada na região, e tem preferência por 

fêmeas (67,85%).  

Os ovos e os animais (56,6%) encontram-se mais facilmente próximo as 

reservas (Florestas Estadual e Nacional do Amapá), devido a maior presença de P. 

unifilis nesses locais com pouca fiscalização. O tracajá P. unifilis (76,47%) e jabuti 

Chelonoidis sp. (20,54%) foram as espécies apontadas como de maior preferência pela 

comunidade da região.  Dessa forma, 70,0% indicaram que, na região, o número de P. 

unifilis tem diminuído em função da caça (53,3%) e da modificação das praias de 

desova, devido à exploração de seixos (16,6%) e minérios (23,3%) na região.  

A maioria (86,6%) dos entrevistados informou também que os ovos e 

quelônios coletados são, geralmente, para o consumo familiar; 10% para o consumo e 

comércio e 13,3% somente comercialização no município de Porto Grande e Macapá. 

Os quelônios capturados vivos são vendidos a valores que variam de R$ 30,00 a R$ 

60,00, a unidade. Essa variação deve-se ao tamanho e sexo, pois fêmeas ovadas 

alcançam maior preço. Os ovos são vendidos a preços que variam de R$ 8,00 a R$ 

12,00, a dúzia. 
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DISCUSSÃO 

 

Na Amazônia, carnes, vísceras e ovos de quelônios são fontes importantes 

de proteína para as comunidades ribeirinhas e indígenas, mas também são apreciados 

por comunidades urbanas em função do hábito cultural mantido pelas gerações de 

origem ribeirinha (Duarte et al., 2008). Assim, nas unidades de conservação Flona-AP e 

Flota-AP, no Rio Falsino, o número de ninhos de P. unifilis foi 8,5 vezes maior que o 

encontrado no Rio Araguari, na área urbana da cidade de Porto Grande, estado do 

Amapá, que apresenta um menor número de fêmeas. Similarmente, na Bolívia, ao longo 

dos Rios Itenéz e Paraguá, a abundância de P. unifilis foi maior em áreas distantes dos 

locais urbanos (Coway-Gomez, 2007).   

Para nidificação de tartarugas, a escolha do habitat tem grande efeito 

ecológico e evolutivo para as espécies, uma vez que o micro-habitat de incubação dos 

ovos influencia o fenótipo e o desenvolvimento dos neonatos. Temperaturas mais altas 

aumentam as chances de nascimento de fêmeas, alterando então a estrutura da 

população. Solos mais úmidos prolongam o tempo de incubação, aumentando então a 

absorção das reservas vitelínicas (Ferreira-Junior et al., 2007; Escalona et al., 2009; 

Ferreira-Júnior, 2009a; Ferreira-Júnior, 2009b). Além disso, P. unifilis evita riscos 

associados a sua nidificação tais como o aumento da predação de ovos e neonatos, bem 

como a vulnerabilidade dos ninhos às inundações (Thorbjarnarson et al., 1993; Escalona 

e Fa, 1998; Pantoja-Lima et al., 2009). Na bacia do Rio Araguari, o número de ninhos 

de P. unifilis mostrou forte correlação positiva com o comprimento e largura dos locais 

de desova somente no Rio Falsino. Porém, no Rio Araguari, local com proximidade da 

área urbana e intensa coleta de ovos. A maioria dos ninhos foi encontrada em áreas com 

vegetação de até 5 m de altura. Esse comportamento de nidificação em locais com 

vegetação de baixo porte parece indicar a busca por locais com maior intensidade de luz 

solar quando comparado aos locais de vegetação de médio porte. Possivelmente, seja 

uma tentativa de diminuir o tempo de incubação dos ovos, para reduzir então a predação 

e coletas dos ovos.  

A maior parte dos ninhos foi também encontrada em região com vegetação 

ciliar menos alterada e houve uma preferência dos animais por locais de nidificação 
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com distância mínima de 250 m das habitações residenciais, indicando que P. unifilis 

prefere locais com menores perturbações causadas pelo homem. Nesse rio, as atividades 

de revolvimento do fundo do leito, para extração de seixos, faz com que o sedimento 

arenoso seja carreado a jusante e acumulando em sua margem, aumentando e/ou 

formando novos locais para nidificação dessa tartaruga. Isso levou a observação de um 

maior número de ninhos nesses locais de exploração dessa atividade ou abaixo destes, 

na região do Rio Araguari. Além disso, a altura das praias foi maior que no Rio Falsino, 

devido a existência de praias com níveis mais elevados.  Todavia, quando comparadas 

as distâncias dos ninhos em relação a vegetação ou ao rio, não houve diferenças entre 

ambos os trechos investigados, indicando que esses  padrões de escolha para nidificação 

não foram influenciados por esse fator antrópico.  

Nas espécies de tartarugas, o tamanho dos ovos é determinado por padrões 

biológicos das fêmeas relacionados principalmente à sua idade, entre outros fatores. 

Como esses animais não apresentam cuidado parental, o aparente esforço energético 

empregado para a reprodução pode garantir melhor desenvolvimento da prole, assim 

ovos maiores podem ter maior sucesso de eclosão e gerar neonatos maiores 

(Valenzuela, 2001; Loehr et al., 2004; Warner et al., 2010). Condições de umidade do 

solo e temperatura que ocasionam a perda de água no ovo, podendo levar a uma menor 

absorção do vitelo e gerar então neonatos menores (Ferreira-Júnior, 2009a; Ferreira-

Júnior, 2009b). Em P. unifilis, alterações na estrutura etária da população de fêmeas 

adultas são indicadores populacionais a longo prazo, pois uma população quando 

constituída principalmente de fêmeas maiores indica um baixo recrutamento de fêmeas 

jovens, devido as altas e constantes perdas de ovos e/ou neonatos ao longo dos anos 

(Hernandez et al., 2010).  

No Rio Araguari, os ovos de P. unifilis foram menores quando comparados 

aos dos animais do Rio Falsino, apesar de terem apresentado maior número de ninhos 

por cova. A diferença entre o número de ovos por ninho pode estar relacionada ao 

esforço energético que as fêmeas estão empregando para a sua reprodução, pois em 

áreas impactadas as fêmeas podem estar depositando uma quantidade maior de ovos por 

ninho, para diminuir as chances de predação durante este processo. No rio Falsino, 

podem estar ocorrendo posturas múltiplas, isto é, cada fêmea esta depositando mais de 
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um ninho durante um ciclo anual. O tamanho dos ovos parece estar associado aos 

padrões populacionais, pois no Rio Falsino o grupo de fêmeas além de ser maior, 

considerando que 161 matrizes nidificando foram encontradas, pode ser constituído por 

animais com estrutura etária predominantemente de jovens, em função de um melhor 

recrutamento anual, ocasionando assim a produção de ovos com menor tamanho. No 

Rio Araguari, onde somente 19 fêmeas foram encontradas nidificando, há um baixo 

recrutamento de neonatos em função da intensa coleta de ovos, o que vem ocorrendo há 

muito tempo. Além disso, é possível que no Rio Araguari, as fêmeas sejam maiores e 

estejam realizando maior investimento maternal como forma de compensar o baixo 

recrutamento de neonatos, em consequência das frequentes coletas de ovos e de fatores 

ambientais influenciando negativamente o sucesso da eclosão dos ovos. Porém, são 

necessários estudos adicionais para compreensão dos fatores influenciando a estrutura 

populacional de P. unifilis na bacia do Rio Araguari. 

No Rio Falsino, região de cobertura vegetal menos alterada e, 

consequentemente com menores temperaturas ambientais e maior umidade, o tempo 

médio de incubação foi de 64,5 dias. Nessa área, em contraste ao tamanho dos ovos, as 

medidas de massa corporal e comprimento dos neonatos de P. unifilis foram maiores, 

resultando assim em neonatos com melhores ICC, devido ao maior tempo de incubação 

e absorção das reservas vitelínicas. Apesar de não ter sido possível avaliar o tempo de 

incubação dos ovos na região do Rio Araguari, área urbana com pouca cobertura 

vegetal, pode se inferir que nesse local o tempo de eclosão foi menor que no Rio 

Falsino. Por outro lado, os ovos das fêmeas do Rio Araguari foram maiores, mas os 

neonatos apresentaram menor tamanho corporal e menores valores de ICC, índice 

quantitativo de condição corporal que pode ser influenciado pelas condições do 

ambiente em que os animais encontram-se inseridas e também pelo aproveitamento dos 

recursos alimentares (Congdon et al., 1999; Loehr et al., 2004; Lambrada-Martagón et 

al., 2010) e energéticos disponíveis. 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar do número de ninhos e filhotes de P.unifilis encontrados ter sido maior 

nas unidades de conservação o percentual de retirada foi o mesmo nas duas áreas, 

demonstrando que há necessidade de maior fiscalização na área de unidade. Pois as 

unidades de conservação têm como finalidade contribuir para maior preservação dessas 

espécies e manter inalterados os seus ambientes de alimentação e reprodução. Na área 

do Rio Araguari, a exploração de ovos e fêmeas, no decorrer das décadas, pode estar 

influenciando o tamanho dos ovos das fêmeas de P. unifilis, em função de alterações na 

sua estrutura populacional. Além disso, parece que alterações no habitat e microhabitat 

de desova estão influenciando negativamente o tamanho dos neonatos dessa tartaruga. 

Assim, há a eminente necessidade de ações para conter os impactos ambientais 

negativos na região da bacia do Rio Araguari; por meio de programas de manejo, 

proteção dos ninhos e incentivo ao cultivo de P. unifilis, que deverá diminuir a pressão 

sobre seus estoques naturais, ainda não avaliados na região.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1- Na bacia do Rio Araguari, região da Amazônia oriental, o período de nidificação 

de P. unifilis ocorreu de setembro a novembro e as eclosões no mês de 

dezembro, padrão semelhante a de outras regiões da bacia da Amazônia.  

2- No Rio Falsino, foi observado padrão de escolha para nidificação, pois em praias 

com maiores extensões o número de ninhos foi maior, apesar dessa lógica não 

ter ocorrido no Rio Araguari, em função da intensa retirada de ovos e também da 

modificação de habitats.  

3- No Rio Araguari, a maioria dos ninhos P. unifilis encontrava-se em regiões com 

vegetação circundante com no máximo 5 m de altura, em locais com menor 

alteração da cobertura vegetal, distância mínima de 120 m das residências e 

imediatamente ou após os locais de maior exploração de seixo. 

4- Apesar da quantidade dos ninhos de P. unifilis encontrados ter sido maior na 

região do Rio Falsino, área das reservas Flona-AP e Flota-AP e somente uma 

pequena parte ocorreu na região do Rio Araguari, área urbana da cidade de Porto 

Grande (AP). A proporção de retirada dos ovos é a mesma em ambas as áreas, 

sendo assim, numericamente maior na região das unidades de conservação.  

5- O tamanho médio dos ovos de P. unifilis foi maior quando comparado ao de 

outros estudos realizados também na Amazônia. Porém, nos dois trechos 

estudados, tanto o tamanho dos ovos, como dos neonatos apresentou diferenças, 

possivelmente em função da intensa retirada de ovos e alterações ambientais. 

6- No Rio Araguari, na área urbana de Porto Grande, além da intensa exploração de 

ovos e carne de P. unifilis, outros fatores como alterações da vegetação ciliar 

pelo intenso crescimento populacional humano, construções de hidrelétricas e 

atividades mineradoras podem estar causando prejuízos a reprodução e 

população de P. unifilis. 

7- Neste estudo, os obtidos poderão ser usados por órgãos de fiscalização ambiental 

e de conservação, pois demonstraram a eminente necessidade de ações para 

conter esses impactos ambientais negativos na região. Além disso, esses indicam 

a necessidade de programas de manejo, proteção dos ninhos e incentivo ao 
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cultivo dessa tartaruga, visando diminuir a pressão sobre os seus estoques 

naturais. 

8- Portanto, os dados aqui obtidos também indicam necessidade de estudos sobre 

ecologia, biologia, reprodução e estrutura populacional de P. unifilis na bacia do 

Rio Araguari, para que se possa conhecer a realidade do estado de conservação 

dessa espécie na região.  
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Apêndice A: Fotos das atividades de campo 

 

Locais de nidificação de Podocnemis unifilis na Bacia do rio Araguari, Amazônia 

oriental, Brasil. 1- Praia Arenosa; 2- Praia de Folhiço (Substrato com folhas secas); 3- 

Praia em Lajeiro (Porções de substrato em pedras no meio do rio); 4- Praias com seixo. 
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Busca e marcação de ninhos de Podocnemis unifilis, na bacia do rio Araguari, 

Amazônia oriental, Brasil: 5- Rastros; 6- Procura dos ninhos; 7- Marcação padronizada 

dos ninhos; 8- Georreferenciamento dos ninhos. 
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Verificação de medições realizadas durante as atividades de campo:9- Medição das 

distancias dos ninhos a vegetação e ao rio e altura em relação ao rio; 10- Profundidade 

máxima do ninho; 11- Massa dos ovos; 12- Massa de neonatos. 
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Substratos em que os ovos foram depositados: 13- Folhiço; 14- Areia; 15- Seixo; 16- 

Terra. 
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Predação de ovos e filhotes: 17- Ovos predados por formigas (Hymenoptera); 18- Ovos 

foram predados por Lagarto Jacurarú (Tupinambis sp.); 19- Ovos apodrecido, com 

presença de larvas; 20- Ovos apodrecidos por alagamento; 21- Neonato predado por 

gavião (Falconidae); 22- Neonatos predados por formigas (Solenopsis spp). 
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Embriões e neonatos de Podocnemis unifilis: 23- Embrião com 1,4cm; 24- Neonato com 

vitelo em absorção; 25-Embrião no momento da saída do ovo; 26- Neonatos deixando o 

ninho. 

 

    
 

    
 

 

Exemplares de quelônios encontrados ocasionalmente durante as atividades de campo. 

27- Macho de Podocnemis unifilis; Macho adulto de Chelonoidis denticulate. 
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Quêlonios coletados pelos moradores: 29, 30 e 31 Fêmeas adultas de Podocnemis 

unifilis; 32-  Chelonoidis sp. 

 

     
 

    
 

 

Atividades humanas no Rio Araguari: 33- Morador saindo para coletar ovos; 34 e 35- 

Exploração de seixo; 36- Residências para fins recreativos. 
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Apêndice B: Perguntas das entrevistas feitas com pescadores na cidade de Porto Grande (AP). 

 

 

Data entrevista:  __/___/____ 

 

CODIGO ____________________________ 

Onde mora___________________________  

 

COLETA DE QUELÔNIOS 

 

Data da ultima atividade: ___/___/_____  Nº de pessoas:______________________ 

Do que foram:______________________Onde foram?_______________________ 

Que distância (km ou tempo)?___________________________________________ 

Como era o lugar (rio,lago, igarapé)______________________________________ 

Hora início:____ Hora que terminou:___O que você pegou? Espécie__________ 

Macho ou Fêmea?_____ Quantidade_______ Kg _____________ Com o que 

pegou?__________ Pegou ovos?_____ Quanto?_______  O que fez com o que pegou? 

Comeu (  ) Vendeu (  )  por quanto vendeu___ 

Em que período do ano você costuma capturar mais quelônios?____________________ 

Qual a melhor técnica pra pegar esses animais?______________________________ 

Qual a melhor época do ano pra capturar? ___________________________________ 

 

Você acredita que a quantidade de tracajás é a mesma de antes em Porto Grande? 

(  ) Sim (  ) Não Porquê:_______________________________________________ 

Qual a sua opinião sobre a importância da reserva para os tracajás? ___________ 

 

 

Observações_______________________________________________________
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Apêndice C: Chave de identificação mostrada para a comunidade. 

 

           

 

                

       

 

Tartaruga da Amazônia – Podocnemis expansa 

Foto: Ana Beatriz Nunes Ribeiro, 2007 (arquivo 

pessoal) 

Iaçá / Pitiú – Podocnemis sextuberculata Fonte: 

RAN / ICMBIO 

 

 

Irapuca – Podocnemis erythrocephala Fonte: 

RAN/ICMBIO 

Tracajá – Podocnemis unifilis  Foto: Ana Beatriz Nunes 

Ribeiro, 2007 (arquivo pessoal) 

Jabuti machado – Platemys platycephala  

Fonte: RAN / ICMBIO 

Matá-matá – Chelus fimbriatus  Fonte: RAN / 

ICMBIO 
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Anexo A – Normas para submissão de artigos para Acta Amazonica. 

Acta Amazônica- ISSN 0044-5967         

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Contribuições devem ser submetidas em formato eletrônico no site do 

Periódico, http://submission.scielo.br/index.php/aa/login. O arquivo contendo o texto com tabelas e 

figuras deve ser salvo no formato Rtf (Rich Text Format), Doc  ou Docx (Microsoft Word). 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão 

em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 

serão devolvidas aos autores. 

1. O tamanho máximo do arquivo deve ser 3 MB. 

2. O manuscrito deve ser acompanhado de uma carta de submissão indicando que: 

a) Os dados contidos no trabalho são originais e precisos; 

b) que todos os autores participaram do trabalho de forma substancial e estão preparados para assumir 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo; 

c) a contribuição apresentada a Revista não está sendo publicada, no todo ou em parte em outro veículo 

de divulgação. A carta de submissão deve ser carregada no sistema da Acta Amazonica como "documento 

suplementar". 

3. Os manuscritos são aceitos em português, espanhol e inglês, mas encorajam-se contribuições em 

inglês. A veracidade das informações contidas numa submissão é de responsabilidade exclusiva dos 

autores. 

4. A extensão máxima do trabalho é de 30 páginas para artigos e revisões, dez para comunicações e notas 

científicas e cinco para outras tipos de contribuições, incluindo bibliografia, tabelas, figuras e legendas. 

Tabelas e figuras devem ser inseridas ao final do texto, nesta ordem. Uma cópia das figuras deve ser 

submetida em formato eletrônico na pagina do Periódico (ver itens referente a figuras). 

5. Os manuscritos formatados conforme as Normas da Revista  (Instruções para os autores) são enviados 

aos editores associados para pré-avaliação. Neste primeiro julgamento são levados em consideração a 

relevância científica, a inteligibilidade do manuscrito e seu escopo dentro do contexto Amazônico. Nesta 

fase, contribuições fora do escopo ou de pouca relevância científica serão rejeitadas. Manuscritos 

aprovados na pré-avaliação são enviados para revisores (pelo menos dois), especialistas de outras 

instituições diferentes daquelas dos autores, para uma análise mais detalhada. 

6. Uma contribuição pode ser considerada para publicação, se tiver recebido pelo menos dois pareceres 

favoráveis no processo de avaliação. A aprovação dos manuscritos está fundamentada no conteúdo 

científico e na sua apresentação conforme as Normas da Revista. 

7. Os manuscritos que necessitem correções são encaminhados aos autores para revisão. A versão 

corrigida deve ser encaminhada ao Editor no prazo de DUAS semanas. Uma resposta deve ser carregada 

no sistema da Revista, detalhando as correções efetuadas. Nesta resposta, recomendações não 

incorporadas ao manuscrito, devem ser justificadas. Todo o processo de avaliação pode ser acompanhado 

no endereço, http://submission.scielo.br/index.php/aa/login. 

8. A organização do manuscrito deve seguir esta ordem: Título, Nome do(s) autor(es), Endereço 

institucional e eletrônico, Resumo, Palavras Chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Discussão, Conclusões, Agradecimentos (incluído apoio financeiro) e Bibliografia Citada. 

Importante: Toda submissão deve incluir antes da Introdução: título, abstract e palavras-chave 

(keywords) em inglês.  

9. As comunicações e notas científicas são redigidas em seqüência única, sem separação em tópicos; 

porém, devem conter: Titulo, Nome do(s) autor(es), Endereço institucional e eletrônico, Resumo, 

Palavras Chave; Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões,  Agradecimentos e 

Bibliografia Citada. São permitidas até três figuras e duas tabelas. Também devem ser incluídos  título, 

abstract e palavras-chave (keywords) em inglês.  

10. O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) deve(m) ser escrito(s) com o último nome em letras 

maiúsculas. Nomes e instituição(ões) com o endereço completo, incluindo telefone, fax, e-mail devem ser 

cadastrados no sistema da Revista no ato da submissão. 

http://submission.scielo.br/index.php/aa/login
http://submission.scielo.br/index.php/aa/login
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11. IMPORTANTE: Os manuscritos não formatados conforme as Normas da Revista NÃO são aceitos 

para publicação. 

12. Os manuscritos devem ser preparados usando editor de texto (e salvos em formato doc, docx ou Rtf), 

utilizando fonte "Times New Roman", tamanho 12 pt, espaçamento duplo, com margens de 3 cm. As 

páginas e as linhas devem ser numeradas. Referências, tabelas e figuras (se houver) devem ser incluídas 

ao final do manuscrito, nessa sequência. 

13. O título deve ser justificado à esquerda; com a primeira letra maiúscula. 

14. O resumo, com até 250 palavras ou até 150 palavras no caso de notas e comunicações, deve conter de 

forma sucinta, o objetivo, a metodologia; os resultados e as conclusões. Os nomes científicos das espécies 

e demais termos em latim devem ser escritos em itálico. 

15. As palavras-chave devem ser em número de três a cinco. Cada palavra-chave pode conter dois ou 

mais termos. 

16. Introdução. Esta seção deve enfatizar o propósito do trabalho e fornecer de forma sucinta o estado do 

conhecimento sobre o tema em estudo. Nesta seção devem-se especificar claramente os objetivos ou 

hipóteses a serem testados. Não incluir resultados ou conclusões na Introdução. 

17. Material e Métodos. Esta seção deve ser organizada cronologicamente e explicar os procedimentos 

realizados, de tal modo que outros pesquisadores possam repetir o estudo. O procedimento estatístico 

utilizado deve ser descrito nesta seção. Procedimentos-padrão devem ser apenas referenciados. As 

unidades de medidas e as suas abreviações devem seguir o Sistema Internacional e, quando necessário, 

deve constar uma lista com as abreviaturas utilizadas. Equipamento específico utilizado no estudo deve 

ser descrito (modelo, fabricante, cidade e país de fabricação).  Material testemunho (amostra para 

referência futura) deve ser depositado em uma ou mais coleções científicas e informado no manuscrito. 

18. Aspectos éticos e legais.  Para estudos que exigem autorizações especiais (p.exe. Comitê de 

Ética/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, IBAMA, CNTBio, INCRA/FUNAI, 

EIA/RIMA, outros)  deve-se informar o número do protocolo de aprovação. 

19. Resultados e discussão.  Os resultados devem apresentar os dados obtidos com o mínimo julgamento 

pessoal. Não repetir no texto toda a informação contida em tabelas e figuras. Algarismos devem estar 

separados de unidades. Por exe., 60 °C e NÃO 60° C, exceto para percentagem (p. exe., 5% e NÃO 5 %). 

Utilizar unidades e símbolos do sistema internacional e simbologia exponencial. Por exe., cmol kg -¹ em 

vez de meq/100g. A discussão deve ter como alvo os resultados obtidos. Evitar mera especulação. 

Entretanto, hipóteses bem fundamentadas podem ser incorporadas. Apenas referências relevantes devem 

ser incluídas. 

20. Conclusões. Este item contém a interpretação dos resultados obtidos no trabalho. Podem ser 

apresentadas como um tópico separado ou incluídas na seção de resultados e discussão. 

21. Agradecimentos (incluindo apoio financeiro). Devem ser breves e concisos. 

22. Bibliografia citada. Pelo menos 70% das referências devem ser artigos de periódicos científicos. As 

referências devem ser preferencialmente dos últimos 10 anos. Os nomes dos autores devem ser citados 

em ordem alfabética.  As referências devem se restringir a citações que aparecem no texto. Nesta seção, o 

título do periódico NÃO deve ser abreviado. 

a) Artigos de periódicos:   Walker, I. 2009. Omnivory and resource – sharing in nutrient – deficient Rio 

Negro Waters: Stablilization of biodiversity? Acta Amazonica, 39: 617-626. 

Alvarenga, L.D.P.; Lisboa, R.C.L. 2009. Contribuição para o conhecimento da taxonomia, ecologia e 

fitogeografia de briófitas da Amazônia oriental. Acta Amazonica, 39: 495-504. 

b) Dissertações e teses: Ribeiro, M.C.L.B. 1983. As migrações dos jaraquis (Pisces: Prochilodontidae) 

no rio Negro, Amazonas, Brasil.Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Fundação Universidade do Amazonas, Manaus, Amazonas. 192 pp. 

c) Livros: Goulding, M. 1980. The fishes and the forest. Explorations in Amazonian natural history. 

University of California Press, Berkeley, CA, USA. 280 pp. 

d) Capítulos de livros: Absy, M.L. 1993. Mudanças da vegetação e clima da Amazônia durante o 

Quaternário, p. 3-10. In: Ferreira, E.J.G.; Santos, G.M.; Leão, E.L.M.; Oliveira, L.A. (Eds.). Bases 

científicas para estratégias de preservação e desenvolvimento da Amazônia. v.2. Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 

e) Citação de fonte eletrônica: 

CPTEC, 1999. Climanalise, 14: 1-2 (www.cptec.inpe.br/products/climanalise). Acesso em 19/05/1999. 

23. No texto, citações de referências seguem a ordem cronológica.  Para duas ou mais referências do 

mesmo ano citar conforme a ordem alfabética. Exemplos: 

http://www.cptec.inpe.br/products/climanalise
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a) Um autor: Pereira (1995) ou (Pereira 1995). 

b) Dois autores: Oliveira e Souza (2003) ou (Oliveira e Souza 2003). 

c) Três ou mais autores: Rezende et al. (2002) ou (Rezende et al. 2002). 

d) Citações de anos diferentes (ordem cronológica): Silva (1991),  Castro (1998) e  Alves (2010) ou 

(Silva 1991; Castro 1998; Alves 2010). 

e) Citações no mesmo ano (ordem alfabética): Ferreira et al. (2001) e Fonseca et al. (2001); ou 

(Ferreira et al. 2001; Fonseca et al. 2001). 

FIGURAS 
24. Fotografias, desenhos e gráficos devem ser de alta resolução, em preto e branco com alto contraste, 

numerados sequencialmente em algarismos arábicos.  A legenda da figura deve estar em posição inferior a 

esta. NÃO usar tonalidades de cinza em gráfico dispersão (linhas ou símbolos) ou gráficos de barra. Em 

gráfico de dispersão, pode-se usar símbolos abertos ou sólidos (círculos, quadrados, triângulos, ou losangos) 

e linhas em preto (contínuas, pontilhadas ou tracejadas). Para gráfico de barra, pode-se usar barras pretas, 

bordas pretas, barras listradas ou pontilhadas. Na borda da área de plotagem utilizar uma linha contínua e 

fina, porém NÃO usar uma linha de borda na área do gráfico. Evitar legendas desnecessárias na área de 

plotagem. Nas figuras, NÃO usar letras muito pequenas (< tamanho 10 pt), nos título dos eixos ou na área 

de plotagem. Nos eixos (verticais, horizontais) usar marcas de escala internas. NÃO usar linhas de grade 

horizontais ou verticais, exceto em mapas ou ilustrações similares. O significado das siglas utilizadas deve 

ser descrito na legenda da figura.  

No manuscrito, as figuras devem limitar-se a sete em artigos, e a três em comunicações e notas científicas e 

devem ser de alta qualidade. As figuras devem estar dimensionadas de forma compatível com as dimensões 

da Revista, ou seja, largura de uma coluna (8 cm) ou de uma página 17 cm e permitir espaço para a legenda. 

As ilustrações podem ser redimensionadas durante a processo de produção para otimizar o espaço da 

Revista. Na figura, quando for o caso, a escala deve ser indicada por uma linha ou barra (horizontal) e, se 

necessário, referenciadas na legenda da figura, por exemplo, barra = 1 mm. No texto, a citação das figuras 

deve ser com letra inicial maiúscula, na forma direta ou indireta (entre parêntesis). Por exe.: Figura 1 ou 

(Figura 1). Na legenda, a figura deve ser numerada seguida de ponto antes do título. Por exe.: "Figura 1.  

Análise..." Para figuras não originais ou publicadas anteriormente, os autores devem informar 

explicitamente no manuscrito que a permissão para reproduzí-las foi concedida. As fotografias e ilustrações 

(Bitmap) devem estar no formato Tiff ou Jpeg, em alta resolução (mínimo de 300 dpi). Em gráficos de 

dispersão ou de barras utilizar o formato Xls, Eps, Cdr, Ai ou Wmf. Cada uma das figuras inseridas no texto 

deve também ser carregada no sistema da Acta Amazonica em arquivo separado, como um "documento 

suplementar". Fotografias devem estar, preferencialmente, em preto e branco. Fotografias coloridas podem 

ser aceitas, mas com os custos de impressão por conta dos autores. Como alternativa, pode ser usada a figura 

em preto e branco na versão impressa e colorida (se for necessário) na versão eletrônica, sem custo para os 

autores. Os autores podem ser convidados a enviar uma fotografia colorida, para ilustrar a capa da Revista. 

Nesse caso, não há custos para os autores. 

TABELAS  
As tabelas devem ser organizadas e numeradas sequencialmente em algarismos arábicos. O número máximo 

de tabelas é de cinco para os artigos e de duas tabelas para as comunicações e notas científicas. A 

numeração e o título (breve e descritivo) devem estar em posição superior à tabela. A tabela pode ter notas 

de rodapé. O significado das siglas utilizadas na tabela (cabeçalhos, etc) deve ser descrito no título ou no 

rodapé. 

As tabelas devem ser elaboradas em editor de texto (Rtf, Doc ou Docx) e não podem ser inseridas no texto 

como figura (p. ex. um gráfico  no formato JEPG). 

A citação no texto pode ser na forma direta ou indireta (entre parêntesis), por extenso, com a letra inicial 

maiúscula. Por exe. Tabela 1 ou (Tabela 1).  Na legenda, a tabela deve ser numerada seguida de ponto antes 

do título. Por exe. "Tabela 1. Análise...". 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

     

1. A Acta Amazonica pode efetuar alterações de formatação e correções gramaticais no manuscrito para 

ajustá-lo ao padrão editorial e linguístico.  As provas finais são enviadas aos autores para a verificação. 

Nesta fase, apenas os erros tipográficos e ortográficos podem ser corrigidos. Nessa etapa, NENHUMA 

alteração de conteúdo pode ser feita no manuscrito, se isso acontecer, o manuscrito pode retornar ao 

processo de avaliação. 
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2. A Acta Amazonica não cobra taxas para publicação.  Informações adicionais podem ser obtidas por e-

mail acta@inpa.gov.br.  Para informações sobre um determinado manuscrito, deve-se fornecer o número de 

submissão. 

mailto:acta@inpa.gov.br
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Anexo B – Normas para submissão de artigos para Biological Conservation. 

BIOLOGICAL CONSERVATION 

AUTHOR INFORMATION PACK 

TABLE OF CONTENTS 

 

DESCRIPTION 

Biological Conservation is an international leading journal in the discipline of conservation biology. The 

journal publishes articles spanning a diverse range of fields that contribute to the biological, sociological, 

and economic dimensions of conservation and natural resource management. The primary aim of 

Biological Conservation is the publication of high-quality papers that advance the science and practice of 

conservation, or which demonstrate the application of conservation principles for natural resource 

management and policy. Therefore it will be of interest to a broad international readership. 

Biological Conservation invites the submission of research articles, reviews (including systematic reviews 

and perspectives), short communications and letters to the editor dealing with all aspects of conservation 

science, including theoretical and empirical investigations into the consequences of human actions for 

the diversity, structure and function of terrestrial, aquatic or marine ecosystems. Such papers may 

include quantitative assessments of extinction risk, fragmentation effects, spread of invasive organisms, 

conservation genetics, conservation management, global change effects on biodiversity, landscape or 

reserve design and management, restoration ecology, or resource economics. 

The journal's coverage of interdisciplinary topics within conservation biology is highly relevant to 

scientists at academic, research and non-governmental institutions. The journal also provides practical 

applications of conservation research for land/resource managers and policy makers charged with 

protecting biological diversity and ultimately implementing conservation science into conservation 

practice. 

 

AUDIENCE 

Environmentalists, conservationists, botanists, marine scientists, ecologists, biologists, zoologists. 

 

GUIDE FOR AUTHORS 

INTRODUCTION 

Please read all information carefully and follow the instructions in detail when preparing 

your manuscript. 

Manuscripts that are not prepared according to our guidelines will be sent back to authors without review. 

Biological Conservation encourages the submission of high-quality manuscripts that advance the science 

and practice of conservation, or which demonstrate the application of conservation principles for natural 

resource management and policy. Given the broad international readership of the journal, published 

articles should have global relevance in terms of the topics or issues addressed, and thus demonstrate 

applications for conservation or resource management beyond the specific system or species studied. 

Types of paper 

Word counts include text, references, figures and tables. Each figure or table should be considered equal 

to 300 words. 

1. Full length articles (Research papers) 

Research papers report the results of original research. The material must not have been previously 

published elsewhere. Full length articles are usually up to 8,000 words. 

2. Review articles 
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Reviews should address topics or issues of current interest. They may be submitted or invited. Review 

articles are usually up to 12,000 words and must include a Methods section explaining how the literature 

for review was selected. 

3. Systematic reviews: 

A systematic review applies a methodology to collect together and appraise the scientific evidence on a 

specific question or hypothesis. Its main strengths are the transparent approach to minimizing bias in 

considering importance of data. For a more elaborate explanation of systematic reviews, please check the 

following link: http://www.environmentalevidence.org/Authors.htm. Systematic reviews should not 

exceed 8,000 words. Although the manuscript should report the main outcomes of the systematic review, 

it is expected that the full review and associated data will be made available online. 

Authors who intend to conduct a systematic review and submit a manuscript are kindly advised to contact 

Reviews Editor Andrew Pullin (a.s.pullin@bangor.ac.uk) at an early stage. Initial guidance can be crucial 

in ensuring that the review qualifies as a systematic review. 

4. Perspectives 

These articles provide an opportunity for authors to present a novel, distinctive, or even personal 

viewpoint on any subject within the journal's scope. The article should be well grounded in evidence and 

adequately supported by citations but may focus on a stimulating and thought-provoking line of argument 

that represents a significant advance in thinking about conservation problems and solutions. Perspectives 

articles should not exceed 8000 words. 

5. Short communications 

Short communications are meant to highlight important research that is novel or represents highly 

significant preliminary findings, and should be less than 4,000 words. 

6. Book Reviews 

Book reviews will be included in the journal on a range of relevant titles that are not more than two years 

old. These are usually less than 2,000 words. Please submit your requests/ideas to Dave Aplin at 

dave@botanicalvalues.com. 

7. Letters to the Editor 

Letters to the editor are written in response to a recent article appearing in the journal. Letters should be 

less than 800 words, with references kept to a minimum (three or fewer references). 

8. Special Issue papers 

Biological Conservation accepts special issue proposals. Please complete the special issue proposal form 

and send it to the Editor-in-Chief Richard Primack at primack@bu.edu 

BEFORE YOU BEGIN 

Ethics in publishing 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see 

http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/ethicalguidelines. 

Policy and Ethics 

All appropriate ethics and other approvals were obtained for the research. Where appropriate, authors 

should state that their research protocols have been approved by an authorized animal care or ethics 

committee, and include a reference to the code of practice adopted for the reported experimentation or 

methodology. The Editor will take account of animal welfare issues and reserves the right not to publish, 

especially if the research involves protocols that are inconsistent with commonly accepted norms of 

animal research. 

Editors likewise require reviewers to disclose current or recent association with authors and other special 

interest in this work. 

Submission declaration and verification 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the 

form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 

http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 

http://www.environmentalevidence.org/Authors.htm
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its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 

work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 

or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. To 

verify originality, your article may be checked by the originality detection software iThenticate. See also 

http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

Changes to authorship 

This policy concerns the addition, deletion, or rearrangement of author names in the authorship of 

accepted manuscripts:  

Before the accepted manuscript is published in an online issue: Requests to add or remove an author, or 

to rearrange the author names, must be sent to the Journal Manager from the corresponding author of the 

accepted manuscript and must include: (a) the reason the name should be added or removed, or the author 

names rearranged and (b) written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with 

the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes 

confirmation from the author being added or removed. Requests that are not sent by the corresponding 

author will be forwarded by the Journal Manager to the corresponding author, who must follow the 

procedure as described above. Note that: (1) Journal Managers will inform the Journal Editors of any such 

requests and (2) publication of the accepted manuscript in an online issue is suspended until authorship 

has been agreed. 

After the accepted manuscript is published in an online issue: Any requests to add, delete, or rearrange 

author names in an article published in an online issue will follow the same policies as noted above and 

result in a corrigendum. 

Copyright 

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' (for 

more information on this and copyright see http://www.elsevier.com/copyright). Acceptance of the 

agreement will ensure the widest possible dissemination of information. An e-mail will be sent to the 

corresponding author confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' 

form or a link to the online version of this agreement. Subscribers may reproduce tables of contents or 

prepare lists of articles including abstracts for internal circulation within their institutions. Permission of 

the Publisher is required for resale or distribution outside the institution and for all other derivative works, 

including compilations and translations (please consult http://www.elsevier.com/permissions). If excerpts 

from other copyrighted works are included, the author(s) must obtain written permission from the 

copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors 

in these cases: please consult http://www.elsevier.com/permissions. 

Retained author rights 

As an author you (or your employer or institution) retain certain rights; for details you are referred to: 

http://www.elsevier.com/authorsrights. 

Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or 

preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the 

collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit 

the article for publication. If the funding source(s) had no such involvement then this should be stated. 

Please see http://www.elsevier.com/funding. 

Funding body agreements and policies 

Elsevier has established agreements and developed policies to allow authors whose articles appear in 

journals published by Elsevier, to comply with potential manuscript archiving requirements as specified 

as conditions of their grant awards. To learn more about existing agreements and policies please visit 

http://www.elsevier.com/fundingbodies. 

Open access 
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This journal offers you the option of making your article freely available to all via the ScienceDirect 

platform. To prevent any conflict of interest, you can only make this choice after receiving notification 

that your article has been accepted for publication. The fee of $3,000 excludes taxes and other potential 

author fees such as color charges. In some cases, institutions and funding bodies have entered into 

agreement with Elsevier to meet these fees on behalf of their authors. Details of these agreements are 

available at http://www.elsevier.com/fundingbodies. Authors of accepted articles, who wish to take 

advantage of this option, should complete and submit the order form (available at 

http://www.elsevier.com/locate/openaccessform.pdf). Whatever access option you choose, you retain 

many rights as an author, including the right to post a revised personal version of your article on your 

own website. More information can be found here: http://www.elsevier.com/authorsrights . 

Language and language services 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). 

Authors who require information about language editing and copyediting services pre- and 

post-submission please visit http://webshop.elsevier.com/languageservices or our customer support site at 

http://support.elsevier.com for more information. 

Submission 

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise through the creation 

and uploading of your files. The system automatically converts source files to a single PDF file of the 

article, which is used in the peer-review process. Please note that even though manuscript source files are 

converted to PDF files at submission for the review process, these source files are needed for further 

processing after acceptance. All correspondence, including notification of the Editor's decision and 

requests for revision, takes place by e-mail removing the need for a paper trail. 

Referees 

Authors are at liberty to suggest the names of up to three potential reviewers (with full contact 

details). Potential reviewers should not include anyone with whom the authors have collaborated during 

the research being submitted. 

Additional Information 

Editorial Process 

Publishing space in the journal is limited, such that many manuscripts must be rejected. To expedite the 

processing of manuscripts, the journal has adopted a two-tier review process. During the first stage of 

review, the handling editor evaluates the manuscript for appropriateness and scientific content, taking 

advice where appropriate from members of the editorial board. Criteria for rejection at this stage include: 

Manuscript lacks a strong conservation focus or theme, or management implications not well-

developed. Please note that research on a rare or endangered species or ecosystem is not sufficient 

justification to merit publication in Biological Conservation. Published research must also advance the 

science and practice of conservation biology, and thus have broader application for a wide international 

audience. Manuscript subject matter more appropriate for another journal. Natural history or 

biodiversity surveys, including site descriptions, are usually better suited for other outlets, such as a 

regional or taxon-specific journal. Similarly, manuscripts with a primarily behavioral, genetic or 

ecological focus are more appropriate for journals in those fields. For example, studies reporting on 

disturbance effects, species interactions (e.g., predatorprey, competitive, or pollinator-host plant 

interactions), species-habitat relationships, descriptive genetics (e.g., assays of genetic variation within or 

between populations), or behavioral responses to disturbance will be referred elsewhere if they lack a 

clear conservation message. Authors are advised to contact an Editor prior to submission if there are any 

questions regarding the appropriateness of a manuscript for the journal. Study primarily of local or 

regional interest. Biological Conservation is international in scope, and thus research published in the 

journal should have global relevance, in terms of the topics or issues addressed. Study poorly designed 

or executed. Research lacks spatial or temporal replication, has insufficient sample sizes, or inadequate 
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data analysis. Such obvious indications of poor-quality science will be cause for immediate rejection. 

Manuscript poorly written. 

Poor writing interferes with the effective communication of science. Authors for whom English is not the 

first language are advised to consult with a technical language editor before submission.  

Conservation research ethics violated. Research was unnecessarily destructive, was conducted for the 

express purpose of causing harm/mortality (e.g., simulation of treatment or disturbance effects on 

survivorship), or violated ethics in the treatment and handling of animals. Where appropriate, authors 

must provide a statement and supporting documentation that research was approved by the authors' 

institutional animal care and use committee(s). Manuscripts that pass this first stage of editorial review 

are then subjected to a second stage of formal peer review. This involves evaluation of the manuscript by 

at least two specialists within the field of study, which may include one or more members of the editorial 

board. Beyond a critical assessment of the scientific content and overall presentation, referees are asked to 

evaluate the originality, likely impact and global relevance of the research. Referees make a 

recommendation to the handling editor, but note that it is ultimately the decision of the handling editor as 

to whether a manuscript is accepted for publication in Biological Conservation. 

 

PREPARATION 

Use of wordprocessing software 

It is important that the file be saved in the native format of the wordprocessor used. The text should be in 

single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most formatting codes will be 

removed and replaced on processing the article. In particular, do not use the wordprocessor's options to 

justify text or to hyphenate words. However, do use bold face, italics, subscripts, superscripts etc. When 

preparing tables, if you are using a table grid, use only one grid for each individual table and not a grid for 

each row. If no grid is used, use tabs, not spaces, to align columns. 

The electronic text should be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts 

(see also the Guide to Publishing with Elsevier: http://www.elsevier.com/guidepublication). Note that 

source files of figures, tables and text graphics will be required whether or not you embed your figures in 

the text. See also the section on Electronic artwork. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-check' 

functions of your wordprocessor. 

Set up your document one-sided, using double spacing and wide (3 cm) margins. Use continuous line 

numbering throughout the document. Avoid full justification, i.e., do not use a constant right-hand 

margin. Ensure that each new paragraph is clearly indicated. Number every page of the manuscript, 

including the title page, references tables, etc. Present tables and figure legends on separate pages at the 

end of the manuscript. Layout and conventions must conform with those given in this guide to authors. 

Journal style has changed over time so do not use old issues as a guide. Number all pages 

consecutively. Italics are not to be used for expressions of Latin origin, for example, in vivo, et al., per se. 

Use decimal points (not commas); use a space for thousands (10 000 and above). 

Cover letter 

Submission of a manuscript must be accompanied by a cover letter that includes the following 

statements or acknowledgements: The work is all original research carried out by the authors. All authors 

agree with the contents of the manuscript and its submission to the journal. No part of the research has 

been published in any form elsewhere, unless it is fully acknowledged in the manuscript. 

Authors should disclose how the research featured in the manuscript relates to any other manuscript of a 

similar nature that they have published, in press, submitted or will soon submit to Biological 

Conservation or elsewhere. The manuscript is not being considered for publication elsewhere while it is 

being considered for publication in this journal. Any research in the paper not carried out by the authors is 

fully acknowledged in the manuscript. All sources of funding are acknowledged in the manuscript, and 

authors have declared any direct financial benefits that could result from publication. 
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All appropriate ethics and other approvals were obtained for the research. Where appropriate, authors 

should state that their research protocols have been approved by an authorized animal care or ethics 

committee, and include a reference to the code of practice adopted for the reported experimentation or 

methodology. The Editor will take account of animal welfare issues and reserves the right not to publish, 

especially if the research involves protocols that are inconsistent with commonly accepted norms of 

animal research. Please include a short paragraph that describes the main finding of your paper, 

and its significance to the field of conservation biology. 

Article structure 

Subdivision - numbered sections 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1.1 (then 

1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). Use this numbering also for 

internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any subsection may be given a brief heading. 

Each heading should appear on its own separate line. 

Introduction 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey 

or a summary of the results. 

Material and methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published should be 

indicated by a reference: only relevant modifications should be described. 

Theory/calculation 

A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in the 

Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section represents a 

practical development from a theoretical basis. 

Results 

Results should be clear and concise. 

Discussion 

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined Results and 

Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published literature. 

Conclusions 

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may stand 

alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Glossary 

Please supply, as a separate list, the definitions of field-specific terms used in your article. 

Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in 

appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. 

(B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Where the family name may be ambiguous (e.g., a double 

name), please indicate this clearly. Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was 

done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the 

author's name and in front of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, 

including the country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and 

publication, also post-publication. Ensure that telephone and fax numbers (with country and area 

code) are provided in addition to the e-mail address and the complete postal address. Contact 

details must be kept up to date by the corresponding author. 
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• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a 

footnote to that author's name. The address at which the author actually did the work must be retained as 

the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes. 

Abstract 

A concise and factual abstract is required (maximum length of 250 words). The abstract should state 

briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 

presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should 

be avoided, but if essential, they must be cited in full, without reference to the reference list. Also, non-

standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first 

mention in the abstract itself. 

Graphical abstract 

A Graphical abstract is optional and should summarize the contents of the article in a concise, pictorial 

form designed to capture the attention of a wide readership online. Authors must provide images that 

clearly represent the work described in the article. Graphical abstracts should be submitted as a separate 

file in the online submission system. Image size: Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 

pixels (h × w) or proportionally more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular 

screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. See 

http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration and Enhancement service to ensure the best 

presentation of their images also in accordance with all technical requirements: Illustration Service. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points that convey 

the core findings of the article and should be submitted in a separate file in the online submission system. 

Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, 

including spaces, per bullet point). See http://www.elsevier.com/highlights for examples. 

Stereochemistry abstract 

For each important chiral compound you are requested to supply a stereochemistry abstract detailing 

structure, name, formula and all available stereochemical information for eventual incorporation into a 

database. An abstract for only one enantiomer per compound is required. 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling and 

avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with 

abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords will be 

used for indexing purposes. 

Abbreviations 

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first page 

of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention 

there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations throughout the article. 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references and do not, 

therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List here those individuals 

who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading 

the article, etc.). 

Nomenclature and Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units (SI) for all 

scientific and laboratory data. If other quantities are mentioned, give their equivalent in SI. Common 

names must be in lower-case except proper nouns. All common names must be followed by a scientific 

name in parentheses in italics. For example, bottlenose dolphin (Tursiops aduncus). Where scientific 
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names are used in preference to common names they should be in italics and the genus should be reduced 

to the first letter after the first mention. For example, the first mention is given as Tursiops aduncus and 

subsequent mentions are given as T. aduncus. 

Math formulae 

Present simple formulae in the line of normal text where possible and use the solidus (/) instead of a 

horizontal line for small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. 

Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equationsthat have 

to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article, using 

superscript Arabic numbers. Many wordprocessors build footnotes into the text, and this feature may be 

used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes 

themselves separately at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list. 

Table footnotes 

Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter. 

Artwork 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Save text in illustrations as 'graphics' or enclose the font. 

• Only use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times, Symbol. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Produce images near to the desired size of the printed version. 

• Submit each figure as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

Formats 

Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalised, please 'save as' or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line drawings, 

halftones, and line/halftone combinations given below): 

EPS: Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'. 

TIFF: Color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi. 

TIFF: Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi. 

TIFF: Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of 500 dpi is required. 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, Excel) then 

please supply 'as is'. 

Please do not: 

• Supply files that are optimised for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution is too low; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF, EPS or MS Office files) and with 

the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable color figures then 

Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color on the Web (e.g., 

ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are reproduced in color in 

the printed version. For color reproduction in print, you will receive information regarding 
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the costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please indicate your preference 

for color: in print or on the Web only. For further information on the preparation of electronic artwork, 

please see http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

Please note: Because of technical complications which can arise by converting color figures to 'gray scale' 

(for the printed version should you not opt for color in print) please submit in addition usable black and 

white versions of all the color illustrations. 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A 

caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep 

text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. 

Tables 

Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes to tables 

below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical rules. Be 

sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables do not duplicate results described 

elsewhere in the article. 

References 

Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice 

versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and personal 

communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these 

references are included in the reference list they should follow the standard reference style of the journal 

and should include a substitution of the publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal 

communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been acceptedfor 

publication. 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any 

further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), should 

also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a different 

heading if desired, or can be included in the reference list. 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any citations in the 

text) to other articles in the same Special Issue. 

Reference management software 

This journal has standard templates available in key reference management 

packages EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) and Reference Manager 

(http://refman.com/support/rmstyles.asp). Using plug-ins to wordprocessing packages, authors only need 

to select the appropriate journal template when preparing their article and the list of references and 

citations to these will be formatted according to the journal style which is described below. 

Reference style 

Text: All citations in the text should refer to: 

1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of 

publication; 

2. Two authors: both authors' names and the year of publication; 

3. Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of publication. 

Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first 

alphabetically, then chronologically. 

Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999). Kramer et al. 

(2010) have recently shown ....' 
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List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if 

necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the 

letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of writing a scientific article. J. Sci. 

Commun. 163, 51–59. 

 

Reference to a book: 

Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, fourth ed. Longman, New York. 

Reference to a chapter in an edited book: 

Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., 

Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304. 

 

Video data 

Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific 

research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with their article are 

strongly encouraged to include these within the body of the article. This can be done in the same way as a 

figure or table by referring to the video or animation content and noting in the body text where it should 

be placed. All submitted files should be properly labeled so that they directly relate to the video file's 

content. In order to ensure that your video or animation material is directly usable, please provide the files 

in one of our recommended file formats with a preferred maximum size of 50 MB. Video and animation 

files supplied will be published online in the electronic version of your article in Elsevier 

Web products, including ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. Please supply 'stills' with your 

files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. These will be 

used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For more detailed 

instructions please visit our video instruction pages at http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

Note: since video and animation cannot be embedded in the print version of the journal, please 

provide text for both the electronic and the print version for the portions of the article that refer to this 

content. 

Supplementary data 

Elsevier accepts electronic supplementary material to support and enhance your scientific research. 

Supplementary files offer the author additional possibilities to publish supporting applications, 

highresolution images, background datasets, sound clips and more. Supplementary files supplied will be 

published online alongside the electronic version of your article in Elsevier Web products, including 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. In order to ensure that your submitted material is directly 

usable, please provide the data in one of our recommended file formats. Authors should submit the 

material in electronic format together with the article and supply a concise and descriptive caption for 

each file. For more detailed instructions please visit our artwork instruction pages 

athttp://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

The supplementary material should be cited as an online Appendix to the paper, usually in the Methods. 

If it contains several tables, images and/or figures, these should be cited as Table A1, Figure A1 and so 

on. 

Authors are strongly encouraged to make the data supporting their paper available to readers through an 

open-access data repository and/or as an Appendix to the paper. For more details on journal data policy 

see the paragraphs on Data Depositing and Linking to and depositing data at PANGAEA. 

Data Depositing 

Ideally, data should be freely available online through a specialist data centre that provides a 
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permanent archive (repository) for the dataset, and may integrate the data with other datasets using 

international standards. Examples include PANGAEA, and GBIF and its major contributors such as OBIS 

and VertNet. Some Ocean Data Centres may also provide this service. Where such a data centre does not 

exist, we ask that the data be made freely available online from a permanent archive (repository). Where 

possible, it should follow international data standards. This may be an institutional repository for its staff. 

The data should be accompanied by sufficient information (metadata) for the reader to understand its 

composition and origins, and determine if it is fit for their purpose. 

In particular, the data should allow the results of the publication to be reproduced. Data being 

downloadable from departmental or personal websites is not regarded as permanently archived. 

Data at PANGAEA 

Electronic archiving of supplementary data enables readers to replicate, verify and build upon the 

conclusions published in your paper. We recommend that data should be deposited in the data library 

PANGAEA (http://www.pangaea.de). Data are quality controlled and archived by an editor in standard 

machine-readable formats and are available via Open Access. After processing, the author receives an 

identifier (DOI) linking to the supplements for checking. As your data sets will be citable you might want 

to refer to them in your article. In any case, data supplements and the article will be automatically linked 

as in the following example: doi:10.1016/0016-7037(95)00105-9. Please use PANGAEA's web interface 

to submit your data (http://www.pangaea.de/submit/). 

Submission checklist 

The following list will be useful during the final checking of an article prior to sending it to the journal 

for review. Please consult this Guide for Authors for further details of any item. 

Ensure that the following items are present: 

One author has been designated as the corresponding author with contact details: 

• E-mail address 

• Full postal address 

• Telephone and fax numbers All necessary files have been uploaded, and contain: 

• Keywords 

• All figure captions 

• All tables (including title, description, footnotes) 

Further considerations 

• Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-checked' 

• References are in the correct format for this journal 

• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa 

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Web) 

• Color figures are clearly marked as being intended for color reproduction on the Web (free of charge) 

and in print, or to be reproduced in color on the Web (free of charge) and in black-and-white in print 

• If only color on the Web is required, black-and-white versions of the figures are also supplied for 

printing purposes 

For any further information please visit our customer support site at http://support.elsevier.com. 

AFTER ACCEPTANCE 

Use of the Digital Object Identifier 

The Digital Object Identifier (DOI) may be used to cite and link to electronic documents. The DOI 

consists of a unique alpha-numeric character string which is assigned to a document by the publisher 

upon the initial electronic publication. The assigned DOI never changes. Therefore, it is an ideal medium 

for citing a document, particularly 'Articles in press' because they have not yet received their full 

bibliographic information. The correct format for citing a DOI is shown as follows (example taken from a 

document in the journal Physics Letters B): 

doi:10.1016/j.physletb.2010.09.059  
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When you use the DOI to create URL hyperlinks to documents on the web, the DOIs are guaranteed 

never to change. 

Proofs 

One set of page proofs (as PDF files) will be sent by e-mail to the corresponding author (if we do not 

have an e-mail address then paper proofs will be sent by post) or, a link will be provided in the e-mail so 

that authors can download the files themselves. Elsevier now provides authors with PDF proofs which 

can be annotated; for this you will need to download Adobe Reader version 7 (or higher) available free 

from http://get.adobe.com/reader. Instructions on how to annotate PDF files will accompany the proofs 

(also given online). The exact system requirements are given at the Adobe site: 

http://www.adobe.com/products/reader/tech-specs.html. 

If you do not wish to use the PDF annotations function, you may list the corrections (including replies to 

the Query Form) and return them to Elsevier in an e-mail. Please list your corrections quoting line 

number. If, for any reason, this is not possible, then mark the corrections and any other comments 

(including replies to the Query Form) on a printout of your proof and return by fax, or scan the pages and 

e-mail, or by post. Please use this proof only for checking the typesetting, editing, completeness and 

correctness of the text, tables and figures. Significant changes to the article as accepted for publication 

will only be considered at this stage with permission from the Editor. We will do everything possible to 

get your article published quickly and accurately – please let us have all your corrections within 48 hours. 

It is important to ensure that all corrections are sent back to us in one communication: please check 

carefully before replying, as inclusion of any subsequent corrections cannot be guaranteed. Proofreading 

is solely your responsibility. Note that Elsevier may proceed with the publication of your article if no 

response is received. 

Offprints 

The corresponding author, at no cost, will be provided with a PDF file of the article via e-mail. The PDF 

file is a watermarked version of the published article and includes a cover sheet with the journal cover 

image and a disclaimer outlining the terms and conditions of use. 

AUTHOR INQUIRIES 

For inquiries relating to the submission of articles (including electronic submission) please visit this 

journal's homepage. Contact details for questions arising after acceptance of an article, especially those 

relating to proofs, will be provided by the publisher. You can track accepted articles at 

http://www.elsevier.com/trackarticle. You can also check our Author FAQs 

(http://www.elsevier.com/authorFAQ) and/or contact Customer Support via http://support.elsevier.com. 
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