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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado em 2008 no Parque Indígena do Xingu. Objetivou-se definir 

alguns aspectos reprodutivos locais e avaliar a metodologia de manejo adotada para 

Podocnemis unifilis. Registrou-se 889 ninhos sendo a quantidade média de ovos por ninho 

de 10 unidades. As desovas ocorreram entre agosto e setembro e as eclosões entre outubro e 

novembro. Os dados morfométricos dos ovos amostrados não diferiram do reportado na 

literatura. 94,93% das desovas foram em substrato arenoso, 4,16% em argiloso e 0,89% em 

folhiço. Houve diferença significativa entre o tempo médio de incubação em relação ao 

substrato, sendo este maior em solo arenoso. Foram transferidos 195 ninhos das praias mais 

susceptíveis à depredação, obtendo-se sucesso de eclosão de 44,05%, valor 

significativamente menor em relação aos ninhos naturais (479), cujo sucesso foi de 76,63%. 

Comparando-se o período médio de incubação entre ninhos naturais (72,23 dias) e 

transferidos (76,38 dias) não foi constatada diferença relevante. Comparando-se os dados 

biométricos entre filhotes de ninhos naturais e transferidos, não se evidenciou diferença 

relevante em nenhum parâmetro. 42,19% dos ninhos foram depredados, destacando-se o 
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homem com 23,50%; raposa (Dusicion vetulus-7,99%); e pelo urubu (Coragyps atractus) e 

Gavião (Milvago chimachima) conjuntamente com 6,86%. A proteção, manejo e a 

participação comunitária são prioritários para recuperação de P. unifilis nessa região de 

transição entre os biomas cerrado e amazônico. 

Palavras chave: Podocnemis unifilis, ecologia reprodutiva, conservação, Parque 

Indígena do Xingu. 

 

ABSTRACT 

 

REPRODUCTIVE ECOLOGY AND CONSERVATING MANAGEMENT OF  THE 

YELLOW-SPOTTED RIVER TURTLE (TRACAJÁ) Podocnemis unifilis 

TROSCHEL, 1848 (Testudines, Podocnemididae), IN THE INDIGENOUS XINGU 

PARK, STATE OF MATO GROSSO, BRAZIL  

 

This work was accomplished in 2008 at the Xingu Indigenous Park. The objective was to 

define some local reproductive aspects and to evaluate the management methodology 

towards the conservation of Podocnemis unifilis. It was recorded 889 clutches. The average 

number of eggs per clutch was of 10 units. The clutches were laid between August and 

September, and the hatchings occurred between October and November. The morphometry 

of eggs not differed from the ones that were cited in the literature. 94.93% of the clutches 

were laid in sandy soil, 4.16% were into clayish and 0.89% into leaf litter. It was observed 

a significant difference in terms of the incubation average time. 195 clutches were removed 

from the more susceptible to predation, which resulted in a hatching success of 44.05%. As 

for the natural clutches it was obtained a hatching success of 76.63%, average number 

significantly higher than those ones transferred. Comparing the average incubation period 

in natural clutches (72.23 days) to the transferred ones (76.38 days), it was not found 

significant difference. In order to compare the biometric data from hatchlings of natural 

clutches with those ones transferred, there was no evidence of relevant differences in any 

parameter. 42.19% clutches were depleted, 23,50% by humans; fox (Dusicion vetulus - 

7.99%), the vulture (Coragyps Atractus) and the sparrow-hawk (Milvago chimachima) – 



 5

both with 6.86%. The protection, management and the community participation are priority 

for the recovery of P. unifilis in this transition between the Cerrado and Amazon biomes. 

Key words: Podocnemis unifilis, reproductive ecology, conservation, Xingu Indigenous 

Park. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tracajá, Podocnemis unifilis, é um quelônio de tamanho médio pertencente à 

família Podocnemididae. Pode ser encontrado em rios e lagos da bacia do Amazonas e 

Orinoco, apresentando a maior distribuição geográfica para uma espécie de água doce nessa 

região, ocorrendo na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Guiana 

Francesa, Suriname e Brasil. No Brasil ocorre em todos os Estados da região Norte e em 

Goiás e Mato Grosso (VANZOLINI, 2001). 

A maior ameaça natural para as populações de quelônios é a predação de seus ovos 

e filhotes (PEZZUTI; VOGT, 1999). No Brasil essa predação se mostra mais intensa para 

P. unifilis (FERREIRA Jr. et al., 2003). Alguns relatos indicam que as taxas de 

sobrevivência até a idade reprodutiva de muitas espécies de quelônios amazônicos, 

destacando-se o tracajá, ficam entre 1% e 2% (FERRI, 2002).  

Quanto à participação do homem no processo predatório de P. unifilis, essa tem se 

manifestado com tamanha intensidade que, desde 1975, esta espécie consta no Apêndice II 

da CITES pelo Decreto nº. 76.623/75 (BRASIL, 1975). Segundo a Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN (2008), o tracajá é classificado como vulnerável, pois a sua 

população apresenta redução devido à exploração e à alteração de hábitats. 

O Parque Indígena do Xingu (antigo Parque Nacional Indígena do Xingu) foi criado 

em 1961, tendo sido a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. Seus 

principais idealizadores foram os irmãos Villas Bôas (NOVAIS, 1985). Possui área de 

aproximadamente 30.000 km
2
. Está situado ao norte do estado de Mato Grosso, numa zona 

de transição florística entre o planalto central e a Amazônia. Vivem no Parque mais de 

5.000 índios, pertencentes a 14 etnias distintas. A alimentação destas populações sempre 

esteve baseada nos recursos naturais. Dentre os itens alimentares tradicionalmente muito 
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consumidos, figura-se o tracajá, tanto os ovos quanto filhotes e animais adultos (NOVAIS, 

1985, BOAS; BOAS, 1994).  

No Parque, essa espécie vem sendo intensamente explorada para alimentação pelas 

comunidades residentes, tendo o consumo aumentado vertiginosamente ao longo do tempo 

em conseqüência do aumento demográfico dos povos indígenas que ali vivem 

(BALESTRA, 2008). Além disso, o forte desmatamento assistido no entorno do Parque, 

motivado pela expansão das fronteiras agropastoris notoriamente impulsionada nesta região 

do país, provavelmente degrada e reduz a área de ocorrência natural de P. unifilis, 

contribuindo para seu declive populacional. 

Preocupados com a possibilidade de faltar esta fonte alimentar no futuro, índios da 

aldeia Morená-Kamayurá, tomaram a iniciativa de desenvolver um projeto de manejo desta 

espécie. Solicitaram apoio técnico e financeiro da Embrapa a qual, para viabilizar o projeto, 

propôs parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios 

(RAN) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

Segundo Vogt et al. (1994) um dos primeiros passos para o manejo e conservação 

de qualquer espécie, é o entendimento de sua biologia reprodutiva. 

Dentre os quelônios amazônicos, P. unifilis é a espécie mais pesquisada no que se 

refere a sua ecologia reprodutiva (SOINI, 1997, SALERA JUNIOR, 2006). Este é o 

primeiro trabalho sobre aspectos reprodutivos desta espécie no alto Xingu. Quase todos os 

fatores sobre a biologia e ecologia desta espécie ainda não foram estudados nesta região de 

transição entre os biomas cerrado e amazônico. 

A carência de dados populacionais sobre P. unifilis dificulta a determinação de sua 

situação atual e a implantação de práticas de manejo e conservação dessa espécie no alto 

Xingu e tributários. O presente trabalho teve como objetivo descrever o período de desova 

e eclosão, comparando o tempo de incubação entre ninhos naturais e transferidos; qualificar 

e quantificar os fatores relacionados à perda de ninhos; testar a eficiência do método de 

proteção de ninhos adotado; descrever o sucesso de eclosão de ninhos naturais e 

transferidos, aferir dados morfológicos de ovos e filhotes oriundos de ninhos naturais e 

transferidos; entre outras descrições de aspectos da ecologia reprodutiva do tracajá, como 

subsidio para planejar estudos mais aprofundados sobre a biologia e conservação desta 

espécie no Parque Indígena do Xingu. 
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METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado em 2008 no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso (Fig. 

1), amostrando-se uma área de reprodução natural de P. unifilis que abrange nove praias 

contíguas no alto rio Xingu, médio Parque Indígena, região conhecida localmente pelos 

indígenas como Morená, em setor de influência da aldeia Morená-Kamayurá. 

O período de coleta de dados contemplou todo período reprodutivo da espécie 

pesquisada na região amostrada, sendo que o monitoramento das desovas iniciou-se em 08 

de agosto e as atividades de campo encerraram-se em 15 de novembro, após o término das 

eclosões. 

Mensuraram-se as praias por meio do software “Garmin GPS MAP 60 CX”, 

plotando-se o hexágono georreferenciado dos pontos extremos de cada uma delas, 

marcações feitas no setor exclusivamente seco e propício às desovas de P. unifilis. 

No momento da identificação de ninhos, foram registradas as datas de desova; 

distância do ninho à beira do rio (n = 45), tipo de substrato (caracterização visual e táctil), 

profundidade e diâmetros externo, da entrada e maior do ninho (n = 45). Predadores foram 

identificados através de observação direta e reconhecimento do rastro em volta dos ninhos. 

A proteção de ninhos foi realizada por meio da utilização de quadros de madeira 

telados sobrepostos aos ninhos, fixados a cerca de cinco centímetros no solo (Fig. 2).  

Transferiram-se, exclusivamente para praia nº. 1, em terreno arenoso, todos os 

ninhos registrados (n = 195) das praias mais distantes da aldeia Morená e susceptíveis à 

depredação por predadores naturais e pelo homem (praias nº. 6, 7, 8 e 9). 

A transferência de ninhos naturais para ninhos semi-artificiais foi realizada com a 

utilização de caixas térmicas, sendo que os ovos das distintas desovas foram separados e 

identificados por número de registro. Esta prática foi efetuada do 1º ao 3º dia a partir da 

postura, sempre nas primeiras horas da manhã (temperatura amena). No ato da retirada dos 

ovos dos ninhos, evitou-se que estes fossem virados, colocando-os na mesma posição na 

caixa de transporte, entremeados com areia do próprio ninho. Na abertura das covas semi-

artificiais, simulou-se as mesmas dimensões de um ninho natural, em local que apresentasse 

condições semelhantes àquela dos ninhos de origem. 
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Dentre os ovos transferidos, obtiveram-se dados morfométricos de uma amostragem 

de 30 unidades oriundos de 06 ninhos (05 unidades/ninho) de cada uma das praias nº. 6, 7, 

8 e 9, totalizando 120 ovos medidos e pesados. 

Considerou-se neste trabalho como período de incubação dos ovos, o tempo 

decorrido entre o dia da desova e o dia da saída do primeiro filhote do ninho. 

Determinou-se o período de incubação de uma amostragem de 479 ninhos naturais 

(praias nº. 1, 2, 3, 4 e 5) e 195 transferidos (praias nº. 6, 7, 8 e 9), todos exclusivamente de 

solo arenoso. Comparou-se pelo teste “t” o tempo médio de incubação dos ovos nestas 

categorias. Correlacionou-se por ANOVA e pelo teste de Tukey o tempo médio de 

incubação entre cada uma das praias cujos ninhos foram transferidos com as de ninhos 

naturais. Comparou-se também pelo teste “t” o tempo médio de incubação entre ninhos 

depositados em diferentes tipos de substrato. 

A metodologia de manejo adotada foi adaptada do Projeto Quelônios da Amazônia 

(CANTARELLI; HERDE, 1989). 

Os filhotes manejados, antes de serem devolvidos em local seguro na região de 

origem, foram mantidos por até sete dias em viveiro instalado em área protegida e de fácil 

acesso aos executores do projeto. Registrou-se o número de filhotes que morreram durante 

a permanência em cativeiro. 

Esse viveiro foi subdividido em sete parcelas contendo caixa de água ou recipiente 

equivalente de aproximadamente 30 litros. Estas parcelas possuíam 05 m2 e foram teladas e 

mantidas em local à meia-sombra, por meio de cobertura feita com madeira e palha, sendo 

que, em cada uma, os filhotes foram separados por data de nascimento. Não foram 

mantidos mais de 200 filhotes por parcela. A água foi renovada diariamente, ou a cada dois 

dias, de acordo com a quantidade de filhotes. 

Adotou-se a expressão “sucesso de eclosão” como sinonímia de taxa de natalidade, 

obtida pela razão entre o número de filhotes vivos e o total de ovos. Comparou-se pelo teste 

de Tukey a média de nascimentos entre ninhos naturais e transferidos. 

Foram medidos 120 filhotes originários de 20 ninhos naturais e 70 oriundos de 10 

ninhos transferidos. Compararam-se pelo teste “t” os valores médios dos parâmetros 

biométricos avaliados entre estes grupos. 
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A biometria do animal foi realizada tomando-se medidas do padrão do comprimento 

e largura da carapaça, e do comprimento do plastrão (MEDEM, 1976). Todas estas medidas 

foram realizadas em linha reta no ponto de maior amplitude. Os ovos e os filhotes foram 

medidos com paquímetro analógico com precisão de 1 mm e pesados em balança digital 

com precisão de 1 g. 

As análises estatísticas foram feitas com o programa “Microsoft Office Excel 2003 

for Windows”. 
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FIGURA 1: MAPA DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 
DETALHANDO A REGIÃO PESQUISADA NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DA ALDEIA MORENÁ-KAMAYURÁ 

 

ALDEIA MORENÁ-KAMAYURÁ 
(REGIÃO PESQUISADA) 

 
FONTE: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL – ISA (2002). 
NOTA: GEORREFERENCIAMENTO DOS LOCAIS PESQUISADOS: P RAIAS - N°. 1 S 
11º56’12.0” WO 53º32’41.7”, Nº. 2 S 11°55’54.8” WO 53°32’15.7”, N°. 3 S 11°56’04.6” WO 
53°31’47.4”, N°. 4 S 11º56’33.1 WO 53º31’17.3”, N°. 5 S 11º56’54.1” WO 53º30’17.3”, N°. 6 
S 11º56’36.6” WO 53º29’39.2”, N°. 7 S 11°57’06.6” WO 53°29’14.8”, N°. 8 S 11°58’01.2” 
WO 53°29’04.9”, N°. 9 S 11°58’42.6” WO 53°28’56.3”.  
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FIGURA 2: FOTOGRAFIA DO APARATO DE 
PROTEÇÃO DE NINHO DE P. unifilis UTILIZADO NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

 
NOTA: OS FILHOTES AO SAIREM DO NINHO, MOVIMENTAM-SE  
LIVREMENTE NO ESPAÇO DELIMITADO PELA ESTRUTURA DE 
PROTEÇÃO. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A nidificação de P. unifilis no Parque Indígena do Xingu ocorre com a diminuição 

do nível da água no período de estiagem, entre junho e outubro, que expõe praias de areia 

de composição granulométrica variada e barrancos de terra constituídos por diferentes 

níveis de argila e compactação (caracterizações táctil e visual). 

Diversos autores têm observado que a reprodução dos Podocnemididae está 

relacionada ao ciclo anual de vazante e enchente, sendo que a desova e a incubação são 

realizadas na época da seca, e o nascimento dos filhotes coincide com o início da enchente 

(THORBJARNARSON et al., 1993, SOINI, 1997). Este mesmo padrão foi observado com 

P. unifilis no Parque Indígena do Xingu, durante o presente estudo. 

Em 2008 foram registrados 889 ninhos de tracajá em nove praias contíguas no alto 

rio Xingu, médio Parque Indígena, em área de influência da aldeia Morená-Kamayrá. A 

região, cortada pelos formadores e pelos seus primeiros afluentes da direita e da esquerda 

do rio Xingu, é plana e predominam as matas altas entremeadas de cerrados e campos. Os 

cursos formadores são os rios Kuluene, Tanguro, Kurisevo e Ronuro. O Kuluene assume o 

nome de Xingu à partir da desembocadura do Ronuro, no local conhecido como Morená 

(Fig. 1). 
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Ninhos recentes foram encontrados pelos sinais de revolvimento do solo deixados 

pela fêmea ao tapar a câmara de postura. Já os ninhos mais antigos, com dois ou mais dias 

de ovoposição, foram em sua maioria encontrados pelos indígenas integrantes do projeto, 

uma vez que estes os percebiam ao se deslocarem sobre eles, por diferença na textura do 

solo. 

Os ninhos amostrados quanto às dimensões (Tab. 1) apresentavam-se com uma 

entrada relativamente circular e uma galeria (duto) com inclinações variando entre 45° a 

65°, que se estendia até uma câmara maior, contendo os ovos. Foram raros os casos de 

canais com maior inclinação (70° a 90°). 

O tamanho médio da ninhada de P. unifilis mencionado por diferentes autores varia 

em número com a distribuição geográfica da espécie. São 23 ovos na Venezuela 

(THORBJARNARSON et al., 1993); 22 (MEDEM, 1964) e 27 (PÁEZ, 1995) na 

Colômbia; 21 (PONCE, 1979), 24 (LANDEO, 1997), 31 (FACHÍN-TERÁN, 1993) e 35 

(SOINI, 1996) no Peru; 27 na Bolívia (CABALLERO, 1996); e no Brasil de 20 

(CANTARELLI; HERDE, 1989), 23 (VALLE et al., 1973) e 24 (SOUZA; VOGT, 1994).  

O maior número médio de ovos por ninho descrito na literatura consultada para o 

Brasil foi de 35 ovos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá no médio 

Solimões (FACHÍN-TERÁN, 2006), quantitativo semelhante foi encontrado apenas por 

Soini (1996) no rio Pacaya no Peru. Os dois locais são áreas inundáveis de várzea, com 

abundância de recursos alimentícios para os quelônios e, segundo biometria realizada em 

fêmeas após nidificarem, estas caracterizavam uma população de indivíduos, em geral, de 

médio a grande porte, o que justifica as grandes desovas referidas, uma vez que existe uma 

correlação positiva entre o tamanho de fêmeas em idade reprodutiva e a quantidade de ovos 

produzidos pelas mesmas (CANTARELLI; HERDE, 1989, VANZOLINI, 2001). Em 

comparação a estas citações, neste trabalho registrou-se um menor tamanho médio de 

ninhos, de aproximadamente 10 ovos, fato que permite pressupor que, genericamente, as 

fêmeas reprodutoras na região pesquisada eram de pequeno a médio porte, haja vista que 

não foi realizada biometria nestas durante a nidificação (Tab. 1). 

As praias monitoradas distaram entre si, em termos lineares, 940 m em média, 

amplitude de 450 a 2.750 m; e distribuíram-se numa extensão linear de 12,5 km e 18,5 km 

por meio aquaviário. 
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Mensurando-se as praias de interesse através do hexágono georreferenciado dos 

pontos extremos de cada uma delas, marcações feitas no setor exclusivamente seco e 

propício às desovas de P. unifilis, a área média obtida foi de 26.826 m2, amplitude de 

18.736 a 46.632 m2; somando-se as áreas de cada praia, computou-se uma área potencial de 

desovas de aproximadamente 189.835 m2, o que correspondeu à distribuição relativa de um 

ninho para cada 213,53 m2.  

 Em 2008, 91,53% das desovas ocorreram entre os dias 12 de agosto e 09 de 

setembro, as remanescentes foram registradas até dia 23 de setembro. Quanto às eclosões, 

constatou-se que 96,29% ocorreram entre os dias 18 de outubro e 06 de novembro, as 

demais foram registradas até dia 11 de novembro. Em outra análise, classificando-se o 

período reprodutivo em semanas (12 ao todo), constatou-se que a maior quantidade de 

desovas se deu nas 3ª e 4ª semanas, período compreendido entre o dia 28 de agosto a 04 de 

setembro, o que numa representação cartesiana, este ínterim compreenderia o pico da curva 

de desovas, ocorrendo 86,12% delas. Em relação às eclosões, averiguou-se que ocorreram 

com maior freqüência nas 9ª e 10ª semanas (88,71%), período entre 20 de outubro a 06 de 

novembro. 

O período de desova varia amplamente ao longo da distribuição da espécie por 

fatores ambientais e intrínsecos às divergências biológicas (diversidade genética) entre as 

populações (VOGT, 2004). Na bacia Amazônica há variações nos períodos de nidificação 

de P. unifilis em função das diferenças existentes nas épocas de vazante e enchente 

(PEZZUTI, 1998). No Brasil o período de desova é entre junho e julho no rio Purus; agosto 

e setembro no rio Negro, rio Jaú, rio Trombetas, rio Tapajós e rio das Mortes; setembro e 

outubro no rio Araguaia e Tocantins (MALVASIO et al. 2005, FACHÍN-TERÁN, 2006). 

Em outros países foi reportado que P. unifilis desova durante janeiro e fevereiro no rio 

Capanaparo, Venezuela (THORBJARNARSON et al., 1993); outubro a março no rio 

Caquetá-Colômbia (MEDEM, 1964); julho e agosto na Reserva Nacional Pacaya-Samiria e 

na Reserva de Biosfera do Manú, Peru (QUIÑONES, 1991); agosto e setembro no rio 

Iténez, Bolívia (CABALLERO, 1996). 

Em termos espaciais contabilizou-se que o maior número de desovas ocorreu, em 

ordem decrescente, nas praias n°. 6, 3, 1 e 5  (n = 619; 69,62%), sendo que o maior número 
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absoluto e relativo (taxa de natalidade) de nascimentos foi observado na praia n°. 1 (1.145 

filhotes), com 94,63% de sucesso de eclosão (Tab. 4). 

Ao final do período de desova houve um ato depredatório por comunitário(s) de 

aldeia(s) não receptivo(s) às ações deste projeto, que destruiu todos os ovos de 174 ninhos 

dos 178 que haviam sido registrados na praia n°. 6. Os quatro ninhos restantes foram 

transferidos para proteção, sendo manejados 48 filhotes. A taxa de natalidade desta praia 

(78,69%) trata-se exclusivamente destes quatro ninhos, fato que resultou num percentual 

consideravelmente maior em comparação às taxas obtidas nas demais praias do grupo 

representado pela tabela 3, cuja taxa de natalidade geral foi de 44,05%. 

Considerando-se que a média de ovos por ninho foi de aproximadamente 10 

unidades, estimou-se uma perda de 1.740 ovos na praia n° 6. 

Com exceção da praia n°. 1, uma das menores em área, superior apenas que a n°. 4, 

averiguou-se, entre as que despontaram com as maiores concentrações de desovas, uma 

correlação positiva entre a área e o número de ninhos.     

Dentre os ovos transferidos, obtiveram-se dados morfométricos de uma amostragem 

de 30 unidades de cada uma das praias nº. 6, 7, 8 e 9, totalizando 120 ovos mensurados. O 

comprimento médio obtido foi de 4,4 cm, amplitude de 3,5 a 4,9 cm; largura média de 2,9, 

amplitude de 2,5 a 3,4 cm; e o peso médio de 22,8 g, amplitude de 15 a 27 g. 

Malvasio (2005) mensurou 138 ovos de P. unifilis e obteve média do comprimento 

de 4,68 cm, da largura de 3,03 cm, e da massa 26,74 g. Fachín-Terán (1993) registrou no 

rio Samiria (Peru) uma média do comprimento de 4,27 cm, da largura de 3,02 cm, e da 

massa de 22,30 g (n = 93 ninhos). No rio Guaporé (Rondônia), este mesmo autor obteve a 

média do comprimento dos ovos de 4,48 cm, da largura 3,15 cm, e da massa 27,50 g (n = 

273 ninhos). 

A revisão de trabalhos que apresentaram período de incubação para P. unifilis indica 

uma amplitude de 55 dias (SOINI, 1997) a 97 dias (SOINI; COPPULA, 1995). Geralmente 

os menores períodos de incubação são obtidos em ninhos construídos em praias de areia 

com intensa exposição ao sol (FACHÍN-TERÁN, 1993, SOINI, 1997), e os de maior 

período de incubação são aqueles construídos em barrancos às margens dos rios, lagos e 

igarapés, onde há maior umidade no solo e, em muitos casos, a vegetação cobre o ninho e 

como conseqüência a temperatura de incubação é menor (FACHÍN-TERÁN, 2006). 
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Altas temperaturas de incubação aceleram o desenvolvimento embrionário, portanto 

encurtam o período de incubação dos embriões e aumentam suas chances de completar o 

desenvolvimento (GEORGES, 1989). Neste estudo, ninhos de incubação mais curta foram 

àqueles feitos em substrato arenoso. Segundo Vogt e Bull (1984) ninhos feitos em substrato 

argiloso, em geral, apresentam período de incubação maior, ocasionados pela maior 

umidade presente por estarem frequentemente localizados perto da vegetação subarbustiva 

e herbácea, influenciando num menor grau de exposição do ninho aos raios solares. 

As desovas ocorreram preponderantemente em solo arenoso (94,93%), com taxa de 

eclosão de 68,60%. Observaram-se apenas 37 (4,16%) em substrato argiloso e 08 (0,89%) 

em folhiço. Estas últimas foram protegidas e não sofreram predação, eclodindo-se 243 

filhotes dos 341 ovos depositados, taxa de eclosão de 71,26%. Constatou-se pelo teste 

“t”que houve diferença significativa no tempo médio de incubação destes ovos (79,96 dias) 

em relação aos ninhos naturais depositados em terreno arenoso (72,23 dias) (p<0,001). 

Comparando-se o tempo médio geral de incubação dos ovos entre ninhos naturais 

(72,23 dias; n = 479) e transferidos (76,38 dias; n = 195) (Tab. 5), todos exclusivamente de 

solo arenoso, aferiu-se pelo teste “t” que não houve diferença significativa no tempo de 

incubação em relação à transferência de ninhos (p<0,001). 

Comparando-se o tempo médio de incubação entre cada uma das praias cujos 

ninhos foram transferidos com as de ninhos naturais (Tab. 5), constatou-se, pelo teste de 

Tukey, que a média da praia n°.8 (78,89 dias) foi significativamente maior que a obtida na 

praia n° 3 (70,75 dias) (p<0,05). Entre as demais praias, pela ANOVA (α = 5%), não foi 

verificado diferenças relevantes. 

Entre os quelônios P. unifilis parece ser a espécie nas quais os processos 

reprodutivos estão mais adaptados à diversidade de hábitats. Esta espécie pode desovar em 

praias de areia, em lama semi-seca e barrancos às margens dos rios, lagos e igarapés 

(SOUZA; VOGT, 1994). Os substratos nestes ambientes podem variar desde arenoso, 

arenoargiloso, argiloso e folhiço (FACHÍN-TERÁN, 2006). 

Segundo Vogt e Flores-Villela (1986), espécies com ampla distribuição geográfica, 

têm a plasticidade do comportamento materno para compensar diferenças climáticas através 

da escolha de sítios com características distintas ou pela desova em época mais quente ou 

mais fria.  
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Pela percepção visual do relevo das praias estudadas, notou-se que os ninhos 

registrados ocorreram essencialmente em platô, conformação que genericamente 

caracterizou a área pesquisada. Houve um pequeno registro, 68 ao todo, de ninhos em 

relevo moderado e terreno inclinado, como barrancos, bancos de areia e em mata ciliar. 

Transferência de ninhos de P. unifilis a locais protegidos pode ser uma opção para 

produzir mais filhotes. Entretanto, dado que a temperatura de incubação determina o sexo, 

esta manipulação deve ser feita criteriosamente (e.g. P. expansa, ALHO et al., 1984; 

P.unifilis, SOUZA; VOGT, 1994; PAÉZ, 1995; P. sextuberculata, PEZZUTI, 1998). 

Experimentos de manipulação de ninhos de tartarugas marinhas mostraram o perigo 

de masculinizar a população (MROSOVSKY, 1982). Paez e Bock (1998) recomendaram 

que em projetos de manejo de P. unifilis, transferências de ninhos só devem ser feitas 

depois de passado o período crítico de determinação do sexo, o que ocorre na terceira 

metade do desenvolvimento do embrião (VOGT, 1994); ou transplantados a locais onde as 

temperaturas sejam semelhantes ao local inicial. Isto com a finalidade de evitar desvios 

para um sexo (FACHÍN-TERÁN, 2006). A orientação quanto à espera do período crítico de 

determinação do sexo, não foi adotada neste trabalho, em virtude do alto índice de predação 

de ovos recorrente no Parque Indígena do Xingu nos primeiros dias de ovoposição.  

Transferiu-se, exclusivamente para praia nº. 1, em terreno arenoso, todos os ninhos 

registrados (195) das praias mais susceptíveis à depredação tanto por predadores naturais 

quanto pelos comunitários mais avessos ao projeto (praias nº. 6, 7, 8 e 9), sendo 

contabilizados 2.118 ovos, obtendo-se um sucesso de eclosão de 44,05% (933 filhotes) 

(Tab. 3). Nas demais praias todas as desovas foram de ocorrência natural, registrando-se 

479 ninhos e sucesso de eclosão de 76,63% (2.732 filhotes) (Tab. 2). 

Do total de ovos contabilizados (5.683), 64,49% eclodiram, propiciando manejo de 

3.665 filhotes (Tab. 4). O teste de Tukey evidenciou que a média de filhotes eclodidos em 

ninhos naturais foi significativamente maior que a média daqueles oriundos de ninhos 

transferidos (p<0,05). 

A eclosão em ninhos de P. unifilis transplantados pode ser alta, podendo variar entre 

70 a 80% (SOINI, 1997). Neste estudo, apesar do cuidado no translado dos ninhos, a 

porcentagem de eclosão foi bem menor do que a margem referida. 
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Foram medidas 120 crias originárias de ninhos naturais, sendo o comprimento 

médio da carapaça de 4,17 cm, amplitude de 3,6 a 4,7 cm; a largura média da carapaça de 

3,77, amplitude de 3,3 a 4,4 cm; o comprimento médio do plastrão de 3,9, amplitude de 3,3 

a 4,4 cm; e o peso médio de 15,33 g, amplitude de 12 a 26 g. 

Aferiram-se dados morfométricos de 70 filhotes oriundos de ninhos transferidos 

(Tab. 9). Comparando-se pelo teste “t” os valores médios dos parâmetros biométricos 

avaliados entre estas crias e aquelas de ninhos naturais, não se evidenciou diferenças 

relevantes em nenhum dos fatores considerados (p<0,001). 

Fachín-Terán (1993) observou no Peru para 403 filhotes de P. unifilis, que o 

cumprimento da carapaça apresentou média de 4,84 cm (limites de 4,10 a 5,50 cm) e para 

50 exemplares, que a massa média foi de 14,37 g (limites 9-20). Pritchard e Trebbau (1984) 

examinaram 20 filhotes de tracajá na Venezuela e obtiveram, para o comprimento da 

carapaça, média de 4,12 cm (amplitudes 3,9 – 4,2), e da massa variou entre 18 e 22 g. 

Malvasio (2005) mediu 117 filhotes e verificou que a média do comprimento da carapaça 

foi de 4,03 cm (limites 3,56 – 3,32), e da massa, 15,73 g. 

Neste estudo observou-se que os limites para o comprimento da carapaça são 

inferiores aos encontrados por Fachín-Terán (1993), mas aproximam-se dos valores obtidos 

por Pritchard e Trebbau (1984) e Malvasio (2005). Os dados da média da massa de Fachín-

Terán (1993) apresentam-se semelhantes aos do presente estudo. 

Nos casos em que uma grande quantidade de filhotes nasceram simultaneamente, 

aqueles mais desenvolvidos foram imediatamente liberados nos locais de nascimento e os 

mais frágeis foram mantidos em viveiro. 

Os filhotes foram mantidos no viveiro por no máximo sete dias após o nascimento, 

tempo suficiente para que ocorresse o fortalecimento da carapaça, redução da bolsa 

vitelínica que dificulta a locomoção e fuga de predadores, cicatrização umbilical e a 

eliminação do odor característico da gordura, conhecida popularmente como pitiú (atrativo 

aos predadores). Não foi fornecido alimento aos filhotes, pois os mesmos foram devolvidos 

à natureza antes do término de sua reserva nutricional (CANTARELLI; HERDE, 1989). 

Durante este confinamento foram registradas apenas 37 mortes de filhotes (0,01% dentre os 

manejados) que, em geral, apresentaram-se debilitados desde o nascimento. 
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Os filhotes em viveiro são também um forte instrumento de sensibilização e 

educação ambiental nas comunidades, especialmente para as crianças (ANDRADE, 2004, 

2003, CANTARELLI; HERDE, 1989). 

Em todos os filhotes manejados e nos natimortos não foi notada nenhuma má 

formação corporal externa relevante, havendo apenas diferenças quanto ao nível de 

desenvolvimento físico, sendo que comumente os indivíduos natimortos apresentavam-se 

em algum nível de subdesenvolvimento. 

Não foi registrada nenhuma perda de ninho por alagamento, fenômeno 

popularmente chamado de “repiquete”. P. unifilis desova quando emerge as partes 

superiores das praias e barrancos, o que contribui para que seus ninhos tenham menor 

possibilidade de serem alagados pela enchente do rio (FACHÍN-TERÁN, 2006). 

Soini e Soini (1995) apud Fachín-Terán (2006) reportam que os predadores mais 

importantes de ovos de P. unifilis são os lagartos do gênero Tupinambis, que possuem 

extrema facilidade para detectar ninhos, mesmo tendo sido estes ovipostos há vários dias. 

Fachín-Terán (1994) cita como principal predador as formigas, e Landeo (1997) cita uma 

espécie de grilo. Pezzuti (1998) e Fachín-Terán (2006) reportaram que na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, a predação humana de ovos foi a mais intensa, 

seguida pelos lagartos Tupinambis.  

Quanto à depredação (Tab. 6), 514 (57,81%) dos ninhos permaneceram intactos 

durante o período de incubação, 375 (42,19%) foram depredados, sendo apenas 32 (3,60%) 

parcialmente predados entre os ninhos não protegidos e 9 (1,01%) entre aqueles protegidos, 

tendo o homem despontado entre os predadores/violadores, contribuindo com 23,50%  

deste processo (209 ninhos), superando todos os demais predadores observados juntos 

(166); em seguida figuraram a raposa (Dusicion vetulus - 7,99%) e o urubu e gavião 

(Coragyps atractus e Milvago chimachima) conjuntamente com 6,86%. Os demais 

predadores identificados, lagartos (Tupinambis teguixin e Iguana iguana) e formigas 

(Solenopsis sp), contribuíram com 3,81% da depredação de ninhos. 

Coleta de ovos pelas populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia é uma 

atividade periódica importante praticada tradicionalmente e está relacionada ao ciclo 

reprodutivo dos quelônios (LANDEO, 1997, SALERA JUNIOR, 2009). Quando as praias 

não são preservadas e existem populações humanas próximas, geralmente ocorre uma 
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depredação de 100% dos ninhos de P. unifilis pelo homem, como foi verificado no baixo 

rio Jaú (REBÊLO et al., 1996) e relatado pelos comunitários do Parque Indígena do Xingu, 

no alto Xingu. Onde há programas de preservação, a depredação pelo homem diminui, e 

pode variar de local para local e de ano para ano. Assim, na Reserva Nacional Pacaya-

Samiria, Peru, a depredação foi 30,7% no rio Samiria (FACHÍN-TERÁN, 1994) e 37% no 

rio Pacaya (SOINI; COPPULA, 1995). No rio Manú, Peru, em anos diferentes foi 

registrado uma depredação de ninhos pelo homem de 39,4 e 52,1% (LANDEO, 1997). 

Entre os ninhos depredados, 233 (75,64%) eram ninhos não protegidos e 142 

(24,44%) foram protegidos (Fig. 2), percentual estabelecido considerando-se a razão entre o 

número de ninhos depredados (n1 = 233; n2 = 142) por categoria de proteção (protegido e 

não protegido) e o número de ninhos amostrados em cada uma destas categorias (n1 = 308; 

n2 = 581) (Tab. 7). Com base nesta análise, averiguou-se uma proporção superior a 3:1 

quanto à eficácia do método de proteção adotado.  

Em outra análise, considerando-se a razão entre o número de ninhos depredados por 

categoria de proteção e o número total de ninhos depredados (375) (Tab. 7), constatou-se 

uma proporção aproximada de 2:1 quanto à eficiência do método de proteção de ninhos, 

havendo um percentual de 62,13% de ninhos não protegidos depredados em relação a 

37,87% de predação daqueles protegidos.    

Somando-se a amostragem de ninhos não protegidos (233) com os ninhos 

identificados já depredados (71) (Tab. 7) e, estabelecendo-se a razão entre este cômputo 

(304) e o total de ninhos amostrados (889), obteve-se um índice de 34,19% de predação de 

ninhos não protegidos. Estabelecendo-se a mesma razão com o número de ninhos 

protegidos depredados, definiu-se uma taxa de 15,97% de predação dos ninhos desta 

categoria. Nesta abordagem, a eficiência da proteção de ninhos superou a proporção de 2:1. 
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TABELA 1: DIMENSÕES DOS NINHOS E PERÍODO DE ECLOSÃO DOS OVOS DE P. 
unifilis NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PARÂMETROS AFERIDOS
Nº. NINHOS 

AMOSTRADOS
MÉDIA

DESVIO 
PADRÃO

AMPLITUDE

DIÂMETRO EXTERNO DO NINHO (cm) 45 20,40 8,60 13,00 - 36,80

DIÂMETRO DA ENTRADA DO NINHO (cm) 45 10,60 1,90 8,70 - 16,30

PROFUNDIDADE ATÉ O PRIMEIRO OVO (cm) 45 9,70 1,80 6,20 - 10,90

DIÂMETRO MAIOR DA CÂMARA DE 
POSTURA (cm)

45 15,50 2,00 12,90 - 20,00

PROFUNDIDADE TOTAL DO NINHO (cm) 45 22,00 4,10 12,70 - 26,40

DISTÂNCIA DO NINHO À BEIRA (m) 45 27,90 21,50 2,50 - 67,00

NÚMERO DE OVOS/NINHO 555 10,23 12,18 5,00 - 33,00

PERÍODO DE ECLOSÃO DOS OVOS (DIAS) - 
NINHOS NATURAIS 479 72,23 11,18 62,00 - 77,00

 
 
 
 
TABELA 2: DADOS DO MANEJO DE FILHOTES DE P. unifilis, ORIUNDOS DE NINHOS 
NATURAIS, NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PRAIAS
Nº. DE NINHOS 
AMOSTRADOS

FILHOTES 
MANEJADOS

FILHOTES 
NATIMORTOS

OVOS 
INVIABILIZADOS

TOTAL DE 
OVOS

TAXA DE 
NATALIDADE

1 144 1145 18 47 1210 94,63%
2 38 105 1 7 113 92,92%
3 168 1077 25 65 1167 92,29%

4 (1) 41 0 0 615 615 0,00%
5 129 405 10 45 460 88,04%

6 (2) 174 0 0 * * 0,00%
TOTAL 694 2732 54 779 3565 76,63%
MÉDIA 115,67 455,33 9,00 129,83 594,17  

Nota: * = Valor desconhecido, pois todos os ninhos foram totalmente destruídos por ação humana. 
Chamadas: (1) e (2) = Ninhos totalmente depredados. 
 

 

TABELA 3: DADOS DO MANEJO DE FILHOTES DE P. unifilis, ORIUNDOS DE NINHOS 
TRANSFERIDOS, NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PRAIAS
Nº. DE NINHOS 
AMOSTRADOS

FILHOTES 
MANEJADOS

FILHOTES 
NATIMORTOS

OVOS 
INVIABILIZADOS

TOTAL DE 
OVOS

TAXA DE 
NATALIDADE

6 4 48 1 12 61 78,69%
7 79 410 11 403 824 49,76%
8 34 73 0 71 144 50,69%
9 78 402 22 665 1089 36,91%

TOTAL 195 933 34 1151 2118 44,05%
MÉDIA 48,75 233,25 8,50 287,75 529,5  
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TABELA 4: CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DE MANEJO DE FILHO TES DE P. unifilis NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PRAIAS
Nº. DE NINHOS 
AMOSTRADOS

FILHOTES 
MANEJADOS

FILHOTES 
NATIMORTOS

OVOS 
INVIABILIZADOS

TOTAL DE 
OVOS

TAXA DE 
NATALIDADE

1 144 1145 18 47 1210 94,63%
2 38 105 1 7 113 92,92%
3 168 1077 25 65 1167 92,29%
4 41 0 0 615 615 0,00%
5 129 405 10 45 460 88,04%
6 178 48 1 12 61 78,69%
7 79 410 11 403 824 49,76%
8 34 73 0 71 144 50,69%
9 78 402 22 665 1089 36,91%

TOTAL 889 3665 88 1930 5683 64,49%
MÉDIA 98,78 407,22 9,78 214,44 631,44  

 
 
 
TABELA 5: TEMPO MÉDIO DE INCUBAÇÃO DOS OVOS DE P. unifilis DE NINHOS 
NATURAIS E TRANSFERIDOS NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU  

PRAIAS
Nº. DE NINHOS 

(NATURAIS)
TEMPO MÉDIO 

INCUBAÇÃO (DIAS)
PRAIAS

Nº. DE NINHOS 
(TRANFERIDOS)

TEMPO MÉDIO 
INCUBAÇÃO (DIAS)

1 144 71,00 6 4 72,83
2 38 74,14 7 79 76,67
3 168 70,75 8 34 78,89
5 129 73,03 9 78 77,11

TOTAL 479 TOTAL 195
MÉDIA GERAL 119,75 72,23 MÉDIA GERAL 48,75 76,38  

 

 

TABELA 6: DEPREDAÇÃO DE NINHOS DE P. unifilis, POR CATEGORIA DE PROTEÇÃO E TIPO DE PREDADOR, NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

  PROTEGIDOS NÃO PROTEGIDOS  PROTEGIDOS NÃO PROTEGIDOS  PROTEGIDOS NÃO PROTEGIDOS  PROTEGIDOS NÃO PROTEGIDOS  PROTEGIDOS NÃO PROTEGI DOS

1 144 0 8 0 11 0 3 2 6 0 0 30
2 38 0 6 0 4 0 0 0 1 0 0 11
3 168 3 5 1 7 1 0 2 1 0 6 26
4 41 7 11 3 9 0 2 2 1 4 2 41
5 129 8 8 1 4 1 2 4 0 1 0 29
6 178 0 0 0 0 0 0 0 0 114 60 174
7 79 1 4 0 6 0 0 0 0 0 7 18
8 34 0 4 0 8 0 1 0 2 0 6 21
9 78 0 6 0 7 0 0 0 3 0 9 25

SUBTOTAL 19 52 5 56 2 8 10 14 119 90
TOTAL 889 375
TAXA DE 
PREDAÇÃO 42,18%

TAXA/PROTEÇÃO 2,14% 5,85% 0,56% 6,30% 0,22% 0,90% 1,12% 1,57% 13,39% 10,12%

23,50%7,99% 6,86% 1,12% 2,69%

PRAIAS
Nº. DE 

NINHOS
RAPOSA URUBU/GAVIÃO

TOTAL

71 61 10 24 209

LAGARTOS HOMEMFORMIGAS
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TABELA 7: QUANTIFICAÇÃO DE NINHOS DE P. unifilis, POR CATEGORIA DE 
PREDAÇÃO, NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

N1  PP TP N2 PP TP

1 53 4 24 91 1 1 1 30
2 15 1 10 23 0 0 7 11
3 66 1 18 102 5 2 3 26
4 12 0 7 29 0 34 14 41
5 37 1 13 92 2 13 21 29
6 78 0 91 100 0 83 0 174
7 26 0 17 53 1 0 0 18
8 9 8 13 25 0 0 22 21
9 12 17 8 66 0 0 3 25

SUBTOTAL 32 201 9 133
TOTAL 308 581 71
MÉDIA DE 
PREDAÇÃO/PRAIA 7,88 41,66
TAXA DE 
PREDAÇÃO 75,64% 24,44%

25,88 15,77

375

TOTALPRAIAS 

NINHOS NÃO PROTEGIDOS NINHOS PROTEGIDOS

233 142

NINHOS ENCONTRADOS 
DEPREDADOS (NÃO 

REGISTRADOS)

 
Nota: N1 = Número de Ninhos Não Protegidos Amostrados; PP = (Ninhos) Parcialmente Depredados; TP 
= (Ninhos) Totalmente Depredados; N2 = Números de Ninhos Protegidos Amostrados. 

 
 
 
TABELA 8: DADOS MORFOMÉTRICOS DE FILHOTES DE P. unifilis, ORIUNDOS DE 
NINHOS NATURAIS, NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PRAIAS 
Nº. FILHOTES 
AMOSTRADOS 

Nº. NINHOS 
AMOSTRADOS 

CM CARAPAÇA 
(cm)

LM CARAPAÇA 
(cm)

CM PLASTRÃO 
(cm)

PESO MÉDIO 
(g)

1 35 5 4,30 3,80 3,90 15,50
2 25 5 4,00 3,70 3,80 14,50
3 30 5 4,40 3,90 4,00 16,00

4 (1) * * * * * *
5 30 5 4,10 3,70 3,90 15,50

TOTAL 120 20
MÉDIA 
GERAL 30,00 5,00 4,17 3,77 3,90 15,33

 
Nota: CM = Comprimento Médio; LM = Largura Média. 
Chamada (1): * = Nenhum indivíduo amostrado (todos os ninhos foram totalmente depredados). 

 

 

TABELA 9: DADOS MORFOMÉTRICOS DE FILHOTES DE P. unifilis, ORIUNDOS DE 
NINHOS TRANSFERIDOS, NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

PRAIAS 
Nº. FILHOTES 
AMOSTRADOS 

Nº. NINHOS 
AMOSTRADOS 

CM CARAPAÇA 
(cm)

LM CARAPAÇA 
(cm)

CM PLASTRÃO 
(cm)

PESO MÉDIO 
(g)

6 15 3 4,10 3,70 3,80 16,50
7 20 4 4,30 3,90 4,00 15,00
8 15 3 3,90 3,60 3,80 14,00
9 20 4 4,10 3,60 3,70 15,00

TOTAL 70 14
MÉDIA 
GERAL 17,50 3,50 4,10 3,70 3,83 15,13

 
Nota: CM = Comprimento Médio; LM = Largura Média.  
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CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados deste trabalho julga-se poder concluir que: 

- As informações discutidas conferem uma descrição preliminar sobre aspectos 

essenciais da ecologia reprodutiva de P. unifilis no Parque Indígena do Xingu. No entanto, 

para uma caracterização diagnóstica contundente sobre os quesitos tratados, uma série 

temporal de dados deverá ser analisada; além da implementação metodológica que permita 

aferir e correlacionar os fatores abióticos, como granulometria da areia, temperatura e 

umidade, com a preferência por sítios de desova, sucesso de eclosão, índice de predação, 

determinação sexual e etc. 

- Os aspectos da biologia reprodutiva do tracajá na região pesquisada estão dentro 

do perfil estabelecido para esta espécie em outras regiões do Brasil e da América do Sul, 

ressaltando-se apenas que a média de ovos por ninho foi menor que o descrito em todos os 

trabalhos consultados. 

- Apesar do perigo de seleção de um determinado sexo, a transferência de ninhos 

para locais seguros, parece ser no momento a única maneira de incrementar a população 

desta espécie; já que a nidificação ocorre em áreas de exposição permanentemente à 

depredação pelo homem. Esta estratégia é necessária apesar da possibilidade de modificar a 

proporção de sexos; mas é a única alternativa até a realização de estudos mais aprofundados 

sobre determinação do sexo e dinâmica populacional desta espécie no Parque Indígena do 

Xingu. 

 - Neste trabalho a manipulação de ninhos por meio da transferência dos mesmos não 

alterou significativamente o período de incubação dos ovos. 

 - Há necessidade de implantar e aperfeiçoar métodos para melhor definir e prevenir 

os fatores prejudiciais ao sucesso de eclosão de ninhos transferidos reportados neste 

trabalho. 

 - O método de proteção individual de ninho mostrou-se relativamente eficiente, no 

entanto, um aparato mais eficaz, resistente, duradouro e de fácil manuseio deverá ser 

implementado. 

- A proteção dos locais de desova e seu manejo, a participação comunitária para o 

contínuo trabalho de preservação de sítios reprodutivos, a educação ambiental em todos os 
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níveis, e a implementação de projetos de apóio à conservação por órgãos governamentais, 

instituições de pesquisa e organizações não governamentais, são medidas importantes para 

a conservação da população de tracajás e toda biodiversidade associada no Parque 

Indígena. 

 - Há boa aceitação pela comunidade indígena diretamente envolvida com o projeto, 

os índios da aldeia Morená-Kamayurá, sendo que a depredação de ninhos por parte de 

algum(as) pessoa(s) de outra(s) aldeia(s), trata-se de ato agressivo e relevante em termos de 

perda de produtividade, porém isolado e reprovado pelas lideranças do Parque. 
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